Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 10. 2020
Število objav: 19
Internet: 15
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 19
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Povzetek

Naslov

Ljubljanski kmetje izgubili na ustavnem sodišču

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov zoper sklep MOL o ugotovitvi javne koristi gradnje
kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti, ki jo je sodišče...

Naslov

Denar za dnevne centre in začasno namestitev starejših

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

Milena Zupanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vzpostavitev dnevnega centra v Logatcu pa za dnevno varstvo. V vzhodni kohezijski regiji so načrtovani štirje
projekti: v Domu starejših občanov Trebnje gradnja dnevnega centra za dnevno varstvo, enako za dnevno varstvo tudi
v Domu starejših Lendava – Dnevni center Odranci. Projekta za dnevno varstvo in hkrati...

Naslov

Fundacija za šport objavila razpis v višini 9,5 milijona evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Fundacija za šport (FŠO) je objavila razpis za a sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih
objektov za naslednje leto v višini 9,5 milijona evrov. To je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje leto, rok za oddajo
vlog pa je...

Naslov

Ustavno sodišče zavrglo pritožbo kmetov zoper sklep Mola v zvezi s C0

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov zoper sklep Mestne občine Ljubljana (Mol) o
ugotovitvi javne koristi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je sodišče...

Naslov

Pregled - Slovenija, 19. 10. (ponedeljek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapital v zdravstvenem sistemu, sistemu oskrbe za starejše, za investicije, ki pomenijo korak naprej v smislu
digitalizacije, trajnostnega razvoja ter gradnje prometne, energetske in komunikacijske infrastrukture. LJUBLJANA - V
Trgovinski zbornici Slovenije so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti...
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Naslov

Slovenija avgusta z eno višjih rasti gradbeništva v EU

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...višjih rasti. Avgusta se je na mesečni ravni v območju z evrom za 2,8 odstotka povečala gradnja stavb in za 0,7
odstotka obseg del na gradbenih inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 2,7 odstotka, obseg del na
gradbenih inženirskih objektih pa za 0,5 odstotka. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo...

Naslov

Združene civilne iniciative Savinjske doline še vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste
Šentrupert-Koroška

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Združene civilne iniciative Spodnje Savinjske doline še vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste Šentrupert-Koroška v
okviru tretje razvojne osi, saj menijo, da je to najdražja naložba v ceste v Sloveniji. Zdi se jim sporna predvsem gradnja
še ene štiripasovnice, saj da bodo ljudje še naprej živeli in delali znotraj...

Naslov

(POLEMIKA) Kaj je resnični problem nove prometne ureditve Glavnega trga in Koroške
ulice

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 20. 10. 2020

Avtor

Gregor Ficko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo mesto razbremenile v smeri vzhod-zahod in sever-jug. Prvi korak, ki je bil storjen v tej smeri, se je zgodil že
kmalu po osamosvojitvi Slovenije z gradnjo Koroškega mostu, s katerim so bili postavljeni temelji za izgradnjo
mariborske zahodne obvoznice, ki je bila zaključena z izgradnjo zadnjega odseka med...

Naslov

Z evropskim denarjem do cest in letalskega prevoznika

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

Meta Roglič, Peter Pahor, Tatjana Pihlar, Nina Knavs, Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Z evropskim denarjem do cest in letalskega prevoznika Vlada bi velik delež denarja iz sklada EU za okrevanje in
odpornost porabila za gradnjo regionalnih cest, načrtuje pa tudi ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika. Med
pisano paleto želja najdemo tudi nekatere težko pričakovane projekte,...

Naslov

Papir servis predrag za neprofitna stanovanja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stanovanj. Po prostorskem aktu je na tem območju mogoče graditi tudi dom starejših občanov, kar je velika želja
okoliških prebivalcev, ki menijo, da bi gradnja 200 stanovanj povzročila preveč težav. »Območje Novega Vodmata je
zamejeno z dvema železniškima progama, zagrebško in dolenjsko, in pretočno le skozi...
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Naslov

Dobra izolacija stavbe, slaba kakovost zraka?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 10. 2020

Avtor

Vlado Kadunec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sistemov veliko pripomore vse večja ozaveščenost investitorjev o koristnosti takega sistema ter tudi regulativa, ki
zahteva spoštovanje določenih standardov gradnje. Ob tem je treba poudariti tudi pomemben vpliv, ki ga ima Eko sklad
z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za tovrstna vlaganja,« pravi Peter Podplatnik,...

Naslov

Dravske elektrarne: načrti za geotermalno elektrarno, hranilnik elektrike...

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 10. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...hidroelektrarna-Zlatolicje-Dravske-elektrarne-Maribor-5e01cbdc78918-5e01cbdc84e5b.jpg Foto: Borut Hočevar
Hidroelektrarna Zaltoličje, v ospredju sončna elektrarna Kaj pa gradnja hidroelektrarn? Se na Muri kaj premika? Vlada
je lani sprejela sklep o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje-Mota....

Naslov

Slovenija avgusta z eno višjih rasti gradbeništva v EU

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 20. 10. 2020

Avtor

G. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 68 cm2

...višjih rasti. Avgusta se je na mesečni ravni v območju z evrom za 2,8 odstotka povečala gradnja stavb in za 0,7
odstotka obseg del na gradbenih inženirskih objektih. V EU seje gradnja stavb povečala za 2,7 odstotka, obseg del na
gradbenih inženirskih objektih pa za 0,5 odstotka. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo...

Naslov

Najprej so podpirali gradnjo TEŠ6, sedaj so za zeleno okolje! Prej so bili striktno za šolo
brez mask, sedaj za dosledno upoštevanje ukrepov?!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbeništvo, graditev

“Pred 15 leti so nam zgradili TEŠ6 in zatrjevali, da je kopanje premoga v Velenju uber rentabilno. Danes se borijo za
“zeleno okolje”,” je glede usmeritve Socialnih demokratov zatrdil eden izmed uporabnikov Twitterja in se s tem navezal
na njihovo nedavno kampanjo v šolah, kjer so se intenzivno

Naslov

Visoka rast gradbeništva v Sloveniji

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 20. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 94 cm2

...Visoka rast gradbeništva v Sloveniji Obseg gradbenih del v območju z evrom kot celotni EU seje avgusta povečal,
rast na mesečni ravni je bila 2,6- oziroma 24-odstotna. Medletno...
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Naslov

Na enem naslovu 260 oseb

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

J. Koršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Krškem stoji rdeča stavba z napisom »BUCO prenočišča«, lastnik nepremičnine je podjetje B-A-Z Dejanović Ljuba
Dejanovića, ki je registrirano za področje gradbeništva, trgovine in gostinstva, kot so potrdili na Upravni enoti Krško, pa
ponuja tudi nastanitve. Iz javno dostopnih podatkov o nepremičnini je razvidno, da...

Naslov

Vrednost opravljenih gradbenih del je avgusta zrasla, v osmih mesecih nižja od lanske

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 185 cm2

...opravljenih gradbenih del za 3,8 odstotka nižja kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bila vrednost del na
stavbah nižja za 6,4, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,4 odstotka. Avgusta je vrednost na letni ravni zrasla
Avgustovska vrednost je bila v primerjavi z lansko avgustovsko višja za 4,8 odstotka,...

Naslov

V usodah aleksandrink ni bilo vse negativno ...

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 17. 10. 2020

Avtor

A. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 223 cm2

...nastopale kot dojilje, sobarice in kuharice, a tudi kot upraviteljice, medtem ko so za bolj pridehna dela bila na
razpolago afriška dekleta, zlasti Koptinje. Gradnja in nato izkoriščanje Sueškega prekopa sta pognala v tok velike
kapitale, ki so krožili v Kairu in Aleksandriji. Ve se, da so dekleta in žene, mlade matere,...

Naslov

Ustavno sodišče zavrglo pritožbo kmetov zoper sklep Mola v zvezi s C0

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...19. oktobra (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov zoper sklep Mestne občine
Ljubljana (Mol) o ugotovitvi javne koristi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je sodišče...
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Ljubljanski kmetje izgubili na ustavnem
sodišču
Ljubljana, 19.10.2020, 11:06 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA

Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih
kmetov zoper sklep MOL o ugotovitvi javne koristi gradnje
kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki
vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti, ki jo je sodišče prav tako zavrglo.

Ustavno sodišče navaja, da so pritožniki z ustavno pritožbo izpodbijali sklep
Mestne občine Ljubljana (MOL) o ugotovitvi nujne potrebnosti in izkazani
javni koristi gradnje povezovalnega kanala C0 ter z njo povezano uporabo
delovnega pasu zaradi ureditve gradbišča in transportne poti na
nepremičninah v zasebni lasti. Čeprav so namreč lastniki zemljišč, naj MOL z
njimi ne bi sklenila pravnega posla za pridobitev služnosti ali pravice do
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

začasne uporabe njihovih zemljišč, niti naj teh zemljišč ne bi razlastila.
Pritožniki so zoper isti sklep vložili tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti. Predlagali so, naj ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega sklepa.
Sodišče je v odločitvi spomnilo, da se ustavna pritožba lahko vloži zaradi
kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s
katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil
odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe.
Pri izpodbijanem sklepu gre medtem za posamični (deklaratorni upravni) akt.
Njegov namen je rešiti vprašanje nujne potrebnosti gradnje konkretnega
objekta javne infrastrukture in njene javne koristi, ki bo odločilno za rešitev
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Kazalo
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https://www.24ur.com/novice/slovenija/ljubljanski-...

pravnih razmerij, o katerih bo pristojni
organ na podlagi ustrezne zahteve MOL
odločal v postopku za vzpostavitev
pravice uporabe oziroma služnosti v javno
korist.

Kmetje nasprotujejo gradnji
kanalizacije. FOTO: POP TV

Čeprav izpodbijani sklep opredeljuje
nepremičnine, na katere se nanaša

ugotovitev o nujni potrebnosti in izkazani
javni koristi gradnje, to samo po sebi še ne vpliva na lastninska upravičenja
pritožnikov, zlasti ne na način, ki bi imel za posledico omejitev njihove
lastninske pravice, je izpostavilo sodišče. Do posega v to pravico bo lahko
prišlo šele, ko bo pristojni organ odločil, da se na nepremičninah, ki so v lasti
pritožnikov, ustanovi pravica začasne uporabe oziroma služnost v javno
korist.
Ker torej izpodbijani sklep ne vsebuje odločitve o kakšni pravici, obveznosti
ali pravni koristi pritožnikov, ne gre za posamičen akt, ki ga je mogoče
izpodbijati z ustavno pritožbo. Zato je ustavno sodišče ustavno pritožbo
zavrglo. Podobno zato, ker izpodbijani sklep ni predpis ali splošni akt,

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

temveč posamičen akt, ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in
zakonitosti ni pristojno. Zato je zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti.
Ljubljanski mestni svetniki so v začetku maja letos potrdili sklep, ki občini
daje pravno podlago za sklepanje pogodb o uporabi zasebnih parcel za
določen čas oziroma o ustanovitvi služnosti v javno korist. Če to zaradi
nasprotovanja lastnikov ne bi bilo mogoče, bo imela občina možnost uvedbe
postopka za omejitev lastninske pravice z uporabo za določen čas. Na občini
pričakujejo, da bodo imeli s temi postopki za okoli 300.000 evrov stroškov za
plačilo odškodnin.
Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega
projekta Čisto zate, ki ga izdatno soﬁnancira evropski kohezijski sklad.
Projekt razburja zaradi trase, ki naj bi na spornem kraku od Broda do Ježice
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tekla nad vodnim zajetjem, s čimer bi bila ogrožena pitna voda prebivalcev

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

Ljubljane.
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Denar za dnevne centre in začasno
namestitev starejših
Z javnim razpisom do soﬁnanciranje vsaj 30 novih enot.
Fotograﬁja: Za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija je na voljo 7,5 milijona evrov in pet
milijonov evrov za kohezijsko regijo zahodna Slovenija. Foto Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija je na voljo 7,5 milijona evrov in pet milijonov evrov za
kohezijsko regijo zahodna Slovenija. Foto Jože Suhadolnik

Milena Zupanič
19.10.2020 ob 13:00

Milena Zupanič
19.10.2020 ob 13:00
Poslušajte

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

Čas branja: 5:07 min.
Delite
Ljubljana – Javni razpis za soﬁnanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjenih izvajanju dnevnih
oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bo zagotovljeno predvidoma vsaj 30
novih enot, je s četrtim, zadnjim rokom prijave odprt do 16. novembra, potem ko se je predzadnji
rok za oddajo prijave (tretja oddaja) iztekel zadnji petek (16. oktober).
Skupno je za te projekte že dodeljenih devet milijonov evrov, iz tega javnega razpisa je na
razpolago še 12,5 milijona evrov sredstev.
V prvem in drugem roku razpisa prijavljenih 15 investicijskih projektov, od teh jih je 10
izpolnjevalo pogoje v celoti.
Izbrani projekti naj bi skupaj zagotovili 142 mest v enotah dnevnega varstva in 60
(oziroma 240) mest v enotah za začasno namestitev.
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Z razpisom, ki je bil objavljen v prvih dneh marca letos, se načrtuje vzpostavitev vsaj 30 novih
enot – 20 za dnevne centre in 10 za zagotavljanje začasnih namestitev. Odpiranje tretje oddaje
prijav je napovedano ta petek.
Kakor so objavili na spletni strani ministrstva za delo, je bilo v prvem in drugem roku razpisa
prijavljenih 15 investicijskih projektov in od teh je 10 izpolnjevalo pogoje v celoti. Izbrani projekti
naj bi skupaj zagotovili 142 mest v enotah dnevnega varstva in 60 namestitev v enotah za
začasnih namestitev.
Ker lahko začasna namestitev po pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
traja tri mesece, se po izračunu ministrstva ta zmogljivost lahko poveča na 240 namestitev.

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

Skupno je trenutno za te projekte dodeljenih devet milijonov evrov, na voljo pa je še dobrih 12,5
milijona evrov: od tega v kohezijski regiji vzhodna Slovenija blizu 7,5 milijona evrov in v
kohezijski regiji zahodna Slovenija pet milijonov evrov.

Potrjeni centri
Katere »predloge« dnevnih centrov za varstvo so izbrali?
V zahodni kohezijski regiji so potrdili projekte Dom upokojencev Sežana – Ureditev dnevnega
centra Sežana za dnevno varstvo ter Dom upokojencev Nova Gorica – Hiša dobre volje
Ajdovščina in Dnevni center Komen, v obeh za dnevno varstvo.
V okviru projekta Doma upokojencev Izola Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v
Portorožu za naselitev socialnovarstvenih programov so potrdili ureditev zmogljivosti za dnevno
varstvo in začasne namestitve.
30
novih enot je načrtovanih prek javnega razpisa za dnevne centre in začasno namestitev
9
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milijonov evrov je za te projekte že dodeljenih
12,5
milijona evrov je še na voljo
Tudi v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka gre pri Hiši generacij za dnevno varstvo
in začasne namestitve, v Domu starejših Logatec pri projektu Izgradnja in vzpostavitev dnevnega
centra v Logatcu pa za dnevno varstvo.
V vzhodni kohezijski regiji so načrtovani štirje projekti: v Domu starejših občanov Trebnje gradnja
dnevnega centra za dnevno varstvo, enako za dnevno varstvo tudi v Domu starejših Lendava –
Dnevni center Odranci.
Projekta za dnevno varstvo in hkrati začasne namestitve pa so potrdili v dveh domovih: v Domu
starejših občanov Novo mesto – Dnevno varstvo in začasna namestitev v Domu starejših
občanov Novo mesto ter v Koroškem domu starostnikov – Koroški center skupnostnih storitev
KO-RA, Ravne na Koroškem.

Podpora bivanju osebam z motnjo v duševnem razvoju
Kakor so nam odgovorili z ministrstva za delo, potekata tudi projekta deinstitucionalizacije, in
sicer v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna) in Domu na
Krasu.

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

V Črni na Koroškem gre za pridobitev manjših namestitvenih enot za podporo bivanju osebam z
motnjo v duševnem razvoju, to je soﬁnanciranje nakupa, gradnje in/ali obnove manjših bivalnih
enot za štiri do šest uporabnikov.
Stanovanjske skupine bodo vzpostavljene v šestih koroških občinah, kjer bodo kupili 13 parcel in
na njih postavili 13 novogradenj. Za investicije bo namenjenih predvidoma pet milijonov evrov, in
sicer iz Evropskega sklada za razvoj (ESRR) 80 odstotkov, preostalo pa iz proračuna.
Tudi pri Domu na Krasu gre za soﬁnanciranje infrastrukture za zagotavljanje izvedbe
deinstitucionalizacije, to je gradnjo oziroma pridobitev mreže manjših bivalnih oziroma
stanovanjskih enot (za štiri do šest stanovalcev) za nastanitev uporabnikov Doma na Krasu,
soﬁnancirano s sredstvi ESRR. Za preselitev je, po presoji zavoda, primernih približno 70
stanovalcev.
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Fundacija za šport objavila razpis v višini 9,5
milijona evrov
Fundacija za šport (FŠO) je objavila razpis za a sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih
objektov za naslednje leto v višini 9,5 milijona evrov. To je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje leto, rok za oddajo
vlog pa je 16. november, so sporočili iz FŠO.
Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti, prireditev in promocije ter družbene in okoljske odgovornosti v
športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7,125 milijona evrov.
Od razpisanih sredstev pa bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za
šport v naravi v triletnem obdobju (2021-2023).
Fundacija veliko večino denarja dobi iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije. Tako kot
tudi sestrska Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki jo je, kot tudi FŠO, leta 1998
ustanovil državni zbor.

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

FŠO od Športne loterije dobi skupaj 80 odstotkov od koncesijskih dajatev, od Loterije Slovenije pa 20 odstotkov. Obratno
je pri Fihu.
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Ustavno sodišče zavrglo pritožbo kmetov zoper
sklep Mola v zvezi s C0
Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov zoper sklep Mestne občine Ljubljana (Mol) o ugotovitvi
javne koristi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je sodišče prav tako zavrglo.
Kot navaja ustavno sodišče, so pritožniki z ustavno pritožbo izpodbijali sklep Mola o ugotovitvi nujne potrebnosti in
izkazani javni koristi gradnje povezovalnega kanala C0 ter z njo povezano uporabo delovnega pasu zaradi ureditve
gradbišča in transportne poti na nepremičninah v zasebni lasti. Čeprav so namreč lastniki zemljišč, naj Mol z njimi ne bi
sklenila pravnega posla za pridobitev služnosti ali pravice do začasne uporabe njihovih zemljišč, niti naj teh zemljišč ne bi
razlastila.
Pritožniki so zoper isti sklep vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti. Predlagali so, naj
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega sklepa.
Sodišče je v odločitvi spomnilo, da se ustavna pritožba lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne
svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o
pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe.

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

Pri izpodbijanem sklepu gre medtem za posamični (deklaratorni upravni) akt. Njegov namen je rešiti vprašanje nujne
potrebnosti gradnje konkretnega objekta javne infrastrukture in njene javne koristi, ki bo odločilno za rešitev pravnih
razmerij, o katerih bo pristojni organ na podlagi ustrezne zahteve Mola odločal v postopku za vzpostavitev pravice
uporabe oziroma služnosti v javno korist.
Čeprav izpodbijani sklep opredeljuje nepremičnine, na katere se nanaša ugotovitev o nujni potrebnosti in izkazani javni
koristi gradnje, to samo po sebi še ne vpliva na lastninska upravičenja pritožnikov, zlasti ne na način, ki bi imel za
posledico omejitev njihove lastninske pravice, je izpostavilo sodišče. Do posega v to pravico bo lahko prišlo šele, ko bo
pristojni organ odločil, da se na nepremičninah, ki so v lasti pritožnikov, ustanovi pravica začasne uporabe oziroma
služnost v javno korist.
Ker torej izpodbijani sklep ne vsebuje odločitve o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi pritožnikov, ne gre za
posamičen akt, ki ga je mogoče izpodbijati z ustavno pritožbo. Zato je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
Podobno zato, ker izpodbijani sklep ni predpis ali splošni akt, temveč posamičen akt, ustavno sodišče za oceno njegove
ustavnosti in zakonitosti ni pristojno. Zato je zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti.
Ljubljanski mestni svetniki v začetku maja letos potrdili sklep, ki občini daje pravno podlago za sklepanje pogodb o
uporabi zasebnih parcel za določen čas oziroma o ustanovitvi služnosti v javno korist. Če to zaradi nasprotovanja
lastnikov ne bi bilo mogoče, bo imela občina možnost uvedbe postopka za omejitev lastninske pravice z uporabo za
določen čas. Na občini pričakujejo, da bodo imeli s temi postopki za okoli 300.000 evrov stroškov za plačilo odškodnin.
Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta Čisto zate, ki ga izdatno sofinancira
evropski kohezijski sklad. Projekt razburja zaradi trase, ki naj bi na spornem kraku od Broda do Ježice tekla nad vodnim
zajetjem, s čimer bi bila ogrožena pitna voda prebivalcev Ljubljane.
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Pregled - Slovenija, 19. 10. (ponedeljek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 19. oktobra.
LJUBLJANA - Vlada je v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je
že izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb
država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. V nedeljo so v Sloveniji opravili 2637 testov na novi
koronavirus, odkrili pa so 537 okužb. V nedeljo sta umrli dve osebi z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 289
ljudi, od tega jih intenzivno nego potrebuje 55. To pomeni, da je Slovenija po vseh kriterijih presegla meje za razglasitev
epidemije, ki pa že velja. Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović je ocenila, da je
v Sloveniji okužen odstotek prebivalstva. Predsednik republike Borut Pahor je ob razglasitvi epidemije novega
koronavirusa nagovoril državljane. Kot je poudaril v govoru na Televiziji Slovenija, v krizi skupnost strne vrste in zdaj je
tak čas.
LJUBLJANA - Pouk za učence od vključno 6. razreda in dijake poteka na daljavo. To je eden od ukrepov, s katerim želi
vlada zajeziti širjenje novega koronavirusa. Za zdaj velja, da bo pouk na daljavo potekal ta teden, sledijo enotedenske
počitnice, ob koncu katerih naj bi bilo znano, kako naprej. Vlada je na dopisni seji sprejela nove ukrepe, in sicer omejitev
druženja nad šest ljudi in prepoved gibanja ponoči, od 21. do 6. ure. Slednja začne veljati v torek ob 21. uri, je na
novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Vlada prepoveduje vse prireditve, maše, poroke v
vseh regijah, tudi v edini oranžni Obalno-kraški regiji.

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

LJUBLJANA - DZ je oktobrsko plenarno zasedanje začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši. V
odgovoru na poslansko vprašanje Janiju Möderndorferju (LMŠ) je zagotovil, da se je Slovenija dobro pripravila na drugi
val epidemije novega koronavirusa. Zavrnil je tudi očitke, da država poleti ni ustrezno ravnala, da bi preprečila nove
okužbe. V odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega iz SNS, ki so ga zanimali načrti vlade na
področju plač v javnem sektorju, "med katerimi so nekatere v zdravstvu in pravosodju zelo visoke", pa je spomnil na
koalicijsko pogodbo. V njej so se zavezali tudi za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.
LJUBLJANA - Glede vzpostavitve demografskega sklada bo vlada upoštevala vsak dober predlog, tudi kakšnega iz
predloga, ki so ga vložili v SD in SAB. To je premier Janez Janša dejal v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje
Soniboja Knežaka iz SD. V odgovoru na poslansko vprašanje Marka Pogačnika iz SDS o prioritetah pri porabi sredstev
EU za okrevanje gospodarstva po koronski krizi pa je izpostavil, da je namen ta, da s hitrimi investicijami v sektorje, ki so
ključni za okrevanje in delno tudi odpornost, zagotovimo dodaten kapital v zdravstvenem sistemu, sistemu oskrbe za
starejše, za investicije, ki pomenijo korak naprej v smislu digitalizacije, trajnostnega razvoja ter gradnje prometne,
energetske in komunikacijske infrastrukture.
LJUBLJANA - V Trgovinski zbornici Slovenije so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za
začasno zadržanje novele zakona o trgovini, je povedala predsednica zbornice Mariča Lah. Katere dele zakona bodo
izpodbijali, še ni mogla povedati, saj je pravna analiza še v pripravi. Po noveli, ki bo začela veljati v soboto, trgovci ob
nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ob nekaterih izjemah ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa
prodajaln.
LJUBLJANA - Upravno sodišče v Novi Gorici je odpravilo razrešitev Darka Muženiča z mesta direktorja Nacionalnega
preiskovalnega urada, izhaja iz sodbe, ki jo je objavil spletni portal 24ur.com. Zadevo so vrnili policiji v ponovni postopek.
Zoper odločitev sodišča ni možna pritožba. Zdaj že nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je namreč
Muženiča maja letos razrešil s položaja direktorja NPU. Vendar pa je sodišče pritrdilo Muženiču, da je bil zanj nepravilno
uporabljen postopek nekrivdne razrešitve po zakonu o javnih uslužbencih.
LJUBLJANA - Skupina 13 programskih svetnikov RTVS predlaga predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja
Kadunca. Podpisani svetniki menijo, da je izpolnjen zakonski razlog za predčasno razrešitev Kadunca, saj da ta z
nevestnim, nepravilnim delom povzroča večjo škodo, zanemarja oz. malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastajajo
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Kadunc je za STA očitke zavrnil. Dodaja, da je resnični namen predloga
tudi zamenja direktorjev programa ter uredništva.
LJUBLJANA - Odstopili so trije člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije - njegov predsednik Aleš Šabeder ter članici
Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič. Šabeder je v odstopni izjavi zapisal, da zaradi trenutnih razmer in
nesoglasij ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika ter je nadaljevanje dela
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kot predsednika in člana nadzornega sveta zanj nemogoče. Dodal je, da enako ravnanje pričakuje tudi od preostalih
nadzornikov.
LJUBLJANA - Frizerji in kozmetiki pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so na vlado in gospodarskega ministra
Zdravka Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Pravijo, da
njihovi saloni niso bili nikoli vir okužb, in predlagajo, da se po njihovih besedah neživljenjska omejitev ena stranka na
prostor odpravi.
TALLINN/LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je na virtualnem vrhu pobude Tri morja poudaril, da platforma
ponuja edinstveno priložnost, da ta del Evrope spremenimo v sodobno, trajnostno in inovativno družbo. Ocenil je, da je
pobuda zrasla v prilagodljivo platformo za pospeševanje razvoja držav med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem. Na
estonskem vrhu pobude je sodeloval tudi zunanji minister Anže Logar, ki se je udeležil ministrskega panela o pametnem
denarju. Razpravljali so o skladu pobude Tri morja; Logar je potrdil, da je vlada zaključila notranji postopek odobritve za
vstop Slovenije v omenjeni sklad.
LJUBLJANA - Zunanja ministra Slovenije in Severne Makedonije, Anže Logar in Bujar Osmani, sta v Ljubljani govorila
predvsem o pripravah na medvladno konferenco, s katero bo po ocenah Logarja še v času nemškega predsedovanja EU
začela uradna pristopna pogajanja s Skopjem. Logar je gostu predstavil slovenske izkušnje s sodelovanjem v EU in ga
pozval k čimprejšnjim reformam v Severni Makedoniji na vseh področjih. Ponovno je izrazil trdno podporo Slovenije
Skopju na poti v EU. Osmani se je srečal tudi s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

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

LJUBLJANA - Predstavniki sindikalnih central, ki so prejšnji teden že drugič v mesecu dni zapustili sejo Ekonomskosocialnega sveta (ESS), so opozorili na slabšanje socialnega dialoga. Pričakujejo, da jih bo vlada povabila k usklajevanju
zakonodajnih predlogov, da bo na sejah ESS prisoten pristojni minister, dogovorjeno pa da se bo spoštovalo.
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je dejala, da ni več spoštovanja socialnega partnerstva, s
čimer se je strinjal tudi vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj ki je poudaril, da je vprašanje
socialnega dialoga ključno, zato sindikati ne bodo pristali na to, da ga vlada s svojim delovanjem demontira.
LJUBLJANA - Do ponedeljka popoldan so prebivalci Slovenije unovčili nekaj več kot 917.000 turističnih bonov v skupni
vrednosti 125,6 milijona evrov. Rezervacije so medtem opravili še za dobrih 11.000 bonov v vrednosti 1,6 milijona evrov,
kažejo podatki državne finančne uprave. Tako je bilo delno ali v celoti unovčenih 44,8 odstotka bonov in izkoriščene 35,2
odstotka njihove celotne vrednosti. Po novih odločitvah vlade rezervacije turističnih namestitev prebivalcem t.i. rdečih
regij ne bodo več omogočale prehajanja regijskih meja, kar predstavlja udarec za turistične delavce pred jesenskimi
počitnicami. Vlada ima sicer v skladu s petim protikoronskim zakonom možnost veljavnost turističnih bonov podaljšati za
do leto dni.
LJUBLJANA - Prek ljubljanskega letališča je v devetih mesecih letos ob negativnih učinkih pandemije covida-19
potovalo 81,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Do konca leta se bo to število po napovedih povzpelo na
približno 300.000, kar bi bil okoli 80-odstotni medletni upad. Kateri letalski prevozniki bodo z ljubljanskega letališča leteli v
zimski sezoni, ki se bo začela v nedeljo, v tem trenutku še ni povsem jasno, saj se zadeve dnevno spreminjajo,
opozarjajo v Fraportu Slovenija, ki bo v četrtek objavil vozni red za zimsko sezono. V družbi ne pričakujejo, da bi se
promet začel znatneje pobirati pred pomladjo prihodnje leto.
VROCLAV - Pisatelj Goran Vojnović je v soboto za roman Jugoslavija, moja dežela prejel literarno nagrado angelus,
namenjeno delom srednjeevropskih avtorjev, ki so izšla v poljščini. Nagrado podeljujejo za dela, ki prevprašujejo aktualne
teme, spodbujajo refleksijo in širijo vedenja o drugih kulturah.
LJUBLJANA - Slovenske splošne knjižnice ob vnovični razglasitvi epidemije ostajajo odprte, seveda ob upoštevanju
ukrepov tako za zaposlene kot za uporabnike, je za STA povedala predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna
Horžen. Izrazile je upanje, da bi, če bi v nadaljevanju na nek način prišlo do zapiranja, lahko prešli na pultno izposojo.
LJUBLJANA - Poslanska skupina Levica je na ministrstvo za kulturo naslovila pobudo, naj odstopi od "deložacije"
nevladnih organizacij iz Metelkove. Kot so zapisali, so nekateri uporabniki stavbe na Metelkovi 6 prejeli predlog
sporazuma o prenehanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov.
BRUSELJ - Film Dnevnik Diane Budisavljević režiserke Dane Budisavljević je na mednarodnem festivalu zgodovinskega
filma, ki je prejšnji teden potekal v belgijskem mestu Waterloo, prejel glavno nagrado za najboljši film festivala, so danes
sporočili producenti. Film je nastal s slovenskim koproducentskim deležem. V njem je zaigral Igor Samobor.
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Slovenija avgusta z eno višjih rasti
gradbeništva v EU
Obseg gradbenih del v območju z evrom kot celotni EU se je avgusta povečal, rast na mesečni ravni je bila 2,6- oz. 2,4odstotna. Medletno je evropski statistični urad Eurostat v obeh območjih zabeležil padec. Slovenija je tako na mesečni
ravni kot medletno zabeležila eno višjih rasti.
Avgusta se je na mesečni ravni v območju z evrom za 2,8 odstotka povečala gradnja stavb in za 0,7 odstotka obseg del
na gradbenih inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 2,7 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih
objektih pa za 0,5 odstotka.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo mesečno rast gradbeništva zabeležile Francija (+4,9
odstotka), Slovenija (+2,4 odstotka) in Madžarska (+1,9 odstotka). Največje padce so medtem zabeležili na Slovaškem
(-2,5 odstotka), v Belgiji (-dva odstotka) in na Češkem (-1,4 odstotka).
V medletni primerjavi je obseg del v gradbeništvu v območju z evrom manjši za 0,9 odstotka, v celotni uniji pa je bil upad
1,5-odstoten, še navaja Eurostat.
V območju z evrom je gradnja stavb upadla za 1,8 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa je bil manjši
za 2,3 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb zmanjšal za dva odstotka in obseg del na gradbenih inženirskih objektih
za 0,9 odstotka.

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

Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-18 odstotkov), Madžarska (-13,6 odstotka)
in Poljska (-12,1 odstotka). Večji obseg gradbenih del pa so imele Romunija (+12,4 odstotka), Slovenija (+4,8 odstotka) in
Finska (+2,2 odstotka).
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Združene civilne iniciative Savinjske doline še
vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste
Šentrupert-Koroška
Združene civilne iniciative Spodnje Savinjske doline še vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste Šentrupert-Koroška v
okviru tretje razvojne osi, saj menijo, da je to najdražja naložba v ceste v Sloveniji. Zdi se jim sporna predvsem gradnja
še ene štiripasovnice, saj da bodo ljudje še naprej živeli in delali znotraj koroške in savinjske regije.
Hkrati se v iniciativah sprašujejo, kakšno in čigavo poslanstvo uresničuje ta naložba. Hitra cesta od Šentruperta do
Koroške po njihovem prepričanju ne bo služila niti Korošcem, saj območje Mislinje ne bo imelo dostopa do te ceste. Ob
tem pa bodo za štiripasovno cesto in številne obvoznice na slovenjgraškem območju žrtvovali najboljšo zemljo, kar
posledično pomeni hrano, so sporočili.
Menijo, da cesta ne bo blagodejno vplivala niti na Velenjčane in na njihovo zdravje. Predvidena gradnja viadukta
namesto vkopa mimo Stare vasi in Škalskega jezera se namreč močno približa Velenjski plaži, ki je postalo priljubljeno
shajališče tako za ljudi iz Šoštanja kot iz Velenja in okolice ter celotne države.
Spomnili so tudi na besede infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je dejal, da naj bi tako v Avstriji kot Sloveniji
obstajale resne namere, da se državi na ravni tranzitnega prometa povežeta. "Študije, narejene v Avstriji, navajajo
nasprotna dejstva - da cestnih povezav ne bo," so navedli.
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S knjigo Velenje, mesto na vodi, pa je po njihovem prepričanju lažje dojeti, "kam tone prva lopata v Gaberkah". "Tam se
podlaga zemljišča letos poseda za en do tri milimetra. Smo ali pa nismo verjeli v znanstveno-fantastične filme, a danes
živimo v času korone. Upoštevati moramo, da smo ljudje s to epidemijo opozorjeni, da naj delamo in živimo le to, kar še
zmore narava in ne mi sami mimo nje," še navajajo v omenjeni iniciativi.
Gradnja severnega kraka tretje razvojne osi se je začela v četrtek v Gaberkah pri Šoštanju. Kot je takrat povedal Vrtovec,
gradnje tretje razvojne osi ne more nič več ustaviti. Ena ovir na poti je bilo tudi več pobud za presojo ustavnosti uredbe o
državnem prostorskem načrtu za traso severnega dela tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem. Ustavni sodniki
so vse zavrgli.
Vrednost celotne naložbe v tretjo razvojno os je ocenjena na več kot milijardo evrov. Za prva dela na lokaciji Gaberke je
Dars po dobrem letu dni izbirnega postopka izbral konzorcij vodilnega partnerja, družbe Kolektor CPG, s podjetjema CGP
iz Novega mesta in Voc Celje.
Na Koroškem pa se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto na lokaciji, imenovani Jenina, na območju Mestne
občine Slovenj Gradec, omenjena lokacija prav tako spada v odsek Velenje-Slovenj Gradec. Postopek izbire izvajalca za
dela na tej lokaciji, ocenjena na okoli 30 milijonov evrov brez DDV, je v teku.
Zamisli o izgradnji tretje razvojne osi so sicer stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Med
najbolj glasnimi podporniki hitre ceste proti Koroški je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, je pa sicer umeščanje trase
tretje razvojne osi v prostor, ki je še v teku, v več lokalnih okoljih doslej naletelo na nasprotovanja.
Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in
jugovzhodno Slovenijo povezala z državnim avtocestnim križem. Na južnem delu tretje razvojne osi, na območju Novega
mesta, bi dela lahko stekla naslednje leto, a tudi zaradi nasprotovanja dela prebivalstva odločanje o gradbenem
dovoljenju še poteka.
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(POLEMIKA) Kaj je resnični problem
nove prometne ureditve Glavnega trga in
Koroške ulice

ODPRI GALERIJO
SAŠO BIZJAK

Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.

20.10.2020, 06.00
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Je pa zaradi izrazito negativne klime, ki v našem mestu zaradi
takšnih in drugačnih razlogov traja že dobrega četrt stoletja,
praktično nemogoče izvesti kakršenkoli malo bolj "revolucionaren"
projekt, za katerega bi zanamci čez sto let lahko rekli: madona, tile
pa so imeli in vizijo in pogum, da so tole izpeljali. Pa naj gre za
razmišljanje o mestnem predoru ali samo za banalno zaprtje starega
mestnega jedra za motorni promet. Nasprotno, menim, da so nas v
tem segmentu našega razmišljanja prehitela vsa večja slovenska
mesta, počasi pa nas prehitevajo tudi manjša. Ali to res
potrebujemo?
V zadnjih tednih se je na družbenih omrežjih in v Večeru razplamtela polemika glede nove ureditve Glavnega trga in Koroške ceste od tržnice do
vstopa na sam trg, predvsem zaradi trenutno veljavne odločitve občinske administracije, da se po njuni prenovi z nekaterimi izjemami ukine več
kot stoletna prevoznost tega dela mesta za motorni promet na Koroški cesti in tudi na Glavnem trgu. Javno mnenje meščank in meščanov glede te

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

odločitve županstva se je - kot je pri nas v zadnjem času že v navadi - razpolovilo na tiste, ki odločitev o prometni zapori Koroške ceste in
Glavnega trga podpirajo, in tiste, ki ji odločno nasprotujejo. Glede na stanje urejenosti, ki smo mu bili priča v tem praktično najbolj
reprezentativnem, s tem pa tudi prepoznavnem delu našega mesta, se verjetno vsi strinjamo, da je bila njegova obnova več kot nujna. Razpadajoče
ceste, tlakovci, neurejene fasade, rastoča drevesa na strehah razpadajočih stavb, promet, ki se vali mimo Rotovža, res niso bili nekaj, kar bi v
današnjem času lahko šteli kot napredni standard ali normativ, s katerim bi se lahko pohvalili o urejenosti starega mestnega jedra, še posebno, če
gre za Glavni trg. Večina glavnih trgov v evropskih mestih, ki sem jih imel priložnost obiskati, je bila urejena do popolnosti, predvsem pa so bili
namenjeni uživanju življenja ob pitju dobre kave ali kozarčka vina. V miru, ob kramljanju v prijetni družbi ali pa v samostojnem meditiranju ob
degustiranju kakšne okusne sladice. O kakršnemkoli motornem prometu v takšnih mestnih predelih ni bilo ne duha ne sluha, prostor je bil
namenjen pešcem, kolesarjem in v nekaj primerih zelenemu javnemu potniškemu prometu, kot sta tramvaj ali manjši avtobusi na plinski pogon.
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Motorni promet se je med gradbenimi deli predvsem v smeri proti vzhodu preusmeril na Strossmayerjevo, Krekovo, Maistrovo in Kopitarjevo
ulico. Roko na srce, prometne težave po preusmeritvi prometa zunaj območja Glavnega trga so bile bistveno manjše, kot smo jih nekateri
pričakovali. K temu je nekaj prinesla epidemija covida-19, ki je povzročila zaprtje kar nekaj šol, ki so na tem območju, s tem pa tudi njegovo
prometno razbremenitev, nekaj pa tudi sam čas izvedbe gradbenih del, ki je v glavnem potekal v poletnem obdobju, ko je mesto zaradi dopustov
prometno manj obremenjeno kot običajno. Mogoče so tudi vzpodbudni prometni učinki med samo zaporo Koroške ceste in Glavnega trga
vzpodbudili odgovorne na občini, da so začeli razmišljati o njuni popolni prometni zapori za motorni promet.

Ko je bila ta odločitev tudi uradno obelodanjena širši mariborski javnosti, je seveda završalo. Nasprotniki takšne rešitve so z vso ihto udarili po
aktualnem županu, češ, da vse rešitve, ki so vezane na Koroško cesto in Glavni trg, veže na svoje poslovne interese, ki jih ima z lastništvom Hotela
in Gostilne Maribor. Usuli so se očitki o nepremišljenih odločitvah glede bodoče prometne ureditve Koroške ceste in Glavnega trga brez ustreznih
prometnih alternativ v obliki novih prometnic, ki bi lahko prevzele ca. 10.000 povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP), ki se je do pričetka
prenove in zaprtja tega dela mesta valil skozi mariborsko "eminentno" mestno središče. In v tem grmu seveda tiči zajec. S to trditvijo nasprotnikov
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zaprtja Koroške ceste in Glavnega trga za motorni promet se seveda lahko celo strinjam, vendar za to, da mesto nima ustreznih prometnih
alternativ, prav gotovo ni kriv sedanji župan. Meščanke in meščani Maribora lahko krivdo za takšno stanje pripišejo predvsem mestnim oblastem,
ki so mesto vodile v zadnjih petnajstih letih. Kar pojdimo po vrsti.

Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so tako srednje- kot dolgoročne planske prometne študije razvoja prometa v mestu pokazale, da mesto
potrebuje sodobne štiripasovne povezave, ki bodo mesto razbremenile v smeri vzhod-zahod in sever-jug. Prvi korak, ki je bil storjen v tej smeri, se
je zgodil že kmalu po osamosvojitvi Slovenije z gradnjo Koroškega mostu, s katerim so bili postavljeni temelji za izgradnjo mariborske zahodne
obvoznice, ki je bila zaključena z izgradnjo zadnjega odseka med Cesto proletarskih brigad in Streliško cesto leta 2009. Z njegovo izgradnjo se je
končno prej "slepa" štiripasovna Cesta proletarskih brigad lahko navezala na zahodno obvoznico in omogočila učinkovit potek prometa med
vzhodom in zahodom po desnem bregu Drave vse do priključka na avtocesto na Teznem. Tudi nadaljevanje gradnje mariborske hitre ceste med
križiščem na Ptujski cesti in industrijsko cono BDC, ki je bila končana leta 2002, Puhove ceste ter mariborske vzhodne obvoznice med Slivnico in
Pesnico, ki sta bili predani prometu v letu 2009 – vse naštete ceste so tvorile avtocestni program, ki se je v Mariboru ob manjšem ali večjem
navdušenju države in Darsa do njihove izgradnje izvajal dokaj kontinuirano –, je mestu pomagalo, da v svoji notranjosti prometno lažje zadiha, saj
so, predvsem avtocesta, uspešno prevzele tranzitni promet, ki se je predvsem poleti po hitri cesti valil skozi Košake, Melje, Pobrežje in Tezno in
tamkajšnjim prebivalcem kodral živce. Vse štiri za mesto izredno pomembne prometnice, ki so mesto razbremenile predvsem v smeri sever-jug in
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so že nakazovale obris mestnega obroča, je zgradila država oziroma Dars.
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Že pred koncem tisočletja pa je postalo jasno, da Maribor potrebuje tudi učinkovit preboj v smeri vzhod-zahod, ki bi preusmeril prometne tokove
iz starega mestnega jedra, ki so potekali predvsem po Koroški cesti skozi Glavni trg in naprej po Ulici kneza Koclja v smeri Melja do hitre ceste.
Idejna zasnova, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Lineal, ki ga je takrat vodil sedanji podžupan Samo Peter Medved (vodil je tudi projekt
izdelave idejne zasnove), je pokazala, da mesto nujno potrebuje severno in južno obvoznico, ki bi skupaj z že zgrajenima vzhodno avtocesto in
zahodno obvoznico tvorili cestni obroč okoli mesta. Leta 2004 sem kot vodja avtocestnega sektorja na ministrstvu za promet dosegel, da je
sestavni del novega, že tretjega nacionalnega programa o izgradnji avtocest postala tudi mariborska južna obvoznica. Postopki, povezani z njenim
umeščanjem, so stekli še v istem letu (še vedno smo v letu 2004!) in v relativno kratkem času dveh let je bila že izdelana in praktično zaključena
študija variant bodoče štiripasovnice, ki je potekala pod vznožjem Pohorja od sedanjega krožišča na Streliški cesti mimo Razvanja do hitre ceste in
mimo obrtno-industrijske cone Tezno do avtoceste. Takratna Direkcija RS za ceste (DRSC) je leta 2007 projekt izgradnje južne obvoznice že
uvrstila na seznam za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada 2007-2015, ki ga je vlada potrdila. Za gradnjo ceste je bilo pripravljenih okrog 17,5
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milijona evrov evropskih sredstev. Za prvo etapo od Streliške do Kardeljeve ceste sta bila v celoti izdelana projektna dokumentacija faze PGD za
pridobitev gradbenega dovoljenja in potrjen investicijski program. Logično se boste vprašali, zakaj se torej cesta ni zgradila. Ker mariborska
občina zato ni kazala nobenega pravega interesa!

Verjetno ne severne in morda tudi ne južne obvoznice v petnajstih letih ne
bo, ker so se v vsem tem vmesnem obdobju v zakonodaji zgodile
tektonske spremembe

Problem je nastal že pri sofinanciranju nepremičnin, za katere občina na območju Kardeljeve in Streliške ceste v proračunu ni in ni zagotovila
svojega finančnega deleža. Drugi razlog pa je bil v sicer tihem, a odkritem nasprotovanju samemu načrtovanju in umeščanju južne obvoznice v
prostor takratnega mestnega arhitekta v Kanglerjevi administraciji Stojana Skalickega. Na občini smo s takratnim županom Kanglerjem imeli kar
nekaj operativnih sestankov na temo načrtovanja in gradnje južne obvoznice, ki so se vedno končali z zaključki, da morata obe strani, tako občina
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kot država, ki jo je takrat zastopala DRSC, storiti vse, da se bo prometno nujni projekt lahko v čim krajšem času prostorsko umestil in nato tudi
zgradil. Ko sem s sodelavci po dveh urah županovega glasnega "peglanja" svojih podrejenih in "talanja befelov" optimistično zapuščal županovo
sejno sobo v upanju, da smo le naredili korak naprej, smo bili po dveh tednih ponovno na istem kot pred sestankom: v okviru aktivnosti, za katere
je bila zadolžena mestna uprava, se ni zgodilo čisto nič. Višek norosti se je zgodil leta 2011, ko sta mestni arhitekt Stojan Skalicky in današnji
dekan Fakultete za arhitekturo Uroš Lobnik že v fazi priprav za gradnjo prvega dela južne obvoznice med Streliško in Kardeljevo cesto
organizirala "arhitekturno" delavnico o ureditvi "obcestnega prostora" južne obvoznice, na katero so prišli bruci z mariborske, ljubljanske in ene
italijanske (žal se ne spomnim več katere) fakultete za arhitekturo. Eden od vrhunskih "rezultatov" tega "prostorskega onaniranja" – bralcem se
opravičujem, vendar primernejšega izraza res ne najdem - je bila maketa "projektne rešitve" hotela, ki izraste iz Pohorja in se vzpenja nad samo
hitro cesto. Kje danes ležijo makete teh "arhitekturnih remekdel" študentov prvega letnika, mi ni znano, čeprav bi jih bilo zanimivo pokazati
mariborski javnosti, da bi videla, s čim smo se sposobni v našem mestu ukvarjati.

Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so tako srednje- kot dolgoročne
planske študije razvoja prometa v mestu pokazale, da to potrebuje
sodobne štiripasovne povezave
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Bolj tragičen je bil zaključek te arhitekturne delavnice, ki je določil, da si mesto jemlje še dvoletni razmislek glede določitve učinkovite rabe
prostora ob sami hitri cesti, kar je bil jasen signal državi (ministrstvu za okolje in prostor), da se prostorsko načrtovanje južne obvoznice praktično
ustavi. Ni bolj radostnega sporočila za uradništvo, ki mora delati na takšnih projektih, kot je tak zaključek. Bi pa ob tem težko rekli, da je zato
kriva Ljubljana. Mimogrede, danes se piše že leto 2020, vmes se je zakonodaja tako drastično zaostrila, da je v fazi prostorskega umeščanja odprla
še dodatna vprašanja, vezana na kmetijsko in okoljevarstveno problematiko, zato seveda državni prostorski načrt za gradnjo južne obvoznice še
vedno ni sprejet navkljub neštetim obljubam tako mesta kot države, da bodo vsi problemi z umeščanjem odpravljeni "že" leta 2017. In je seveda
tudi veliko vprašanje, kdaj bo, če sploh bo. Kar se tiče mariborske severne obvoznice, je v zadnjih 25 letih (!) cestnoprometna stroka mestno oblast
nekajkrat opozorila in ji svetovala, naj se zaradi naraščajoče prometne rasti iz praktično vseh smeri, ki vodijo v mesto, čim prej začne pripravljati
občinski prostorski načrt, ki bo to prav tako prepotrebno prometnico vključil v mestno prostorsko zasnovo in jo potem z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom tudi umestil v prostor. Ne eno in ne drugo se ni zgodilo vse do danes, ko tole pišem. Kot ironijo ali pa za v rubriko "saj ni res,
pa je" pa vam lahko povem, da smo cestarji pri gradnji vzhodne avtoceste v Pesnici že pred otvoritvijo zagotovili (!) prostor za priključitev severne
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obvoznice na njo, avtocesto pa na tem delu tudi primerno tehnično prilagodili.
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SAŠO BIZJAK

Glede na dejstvo, da pri nas prostorsko načrtovanje nekega infrastrukturnega projekta lahko traja več kot dvajset let, kar smo videli v primeru
daljnovoda Cirkovce-Pince, se seveda sprašujem, kako bi bila videti Koroška cesta in Glavni trg recimo čez petnajst let, ko bi po nekih zelo
optimističnih prognozah mesto lahko dobilo obe prometnici in bi po mnenju meščank in meščanov, ki danes nasprotujejo predlagani prometni
ureditvi, končno bili vzpostavljeni pogoji za takšno rešitev, kot jo imamo sedaj. In kako bi ta prostor bil videti po petnajstletni ponovni prometni
eksploataciji Koroške ceste in Glavnega trga med čakanjem na nove prometnice. Čeprav je nehvaležno zgodovino odkrivati vnaprej, vam že sedaj
povem, da ne severne in morda tudi ne južne obvoznice v petnajstih letih ne bo, ker so se v vsem tem vmesnem obdobju na področju zakonodaje,
ki ureja prostorska, okoljska, premoženjskopravna, ekonomska in druga vprašanja, ki še kako vplivajo na odločitve pri načrtovanju tovrstne
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infrastrukture, zgodile tektonske spremembe, vse v smeri izrazitega zaostrovanja vseh pogojev, ki omogočajo gradnjo takšnega linijskega objekta.
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Gregor Ficko
IGOR NAPAST

Ali bi potemtakem mesto sploh lahko kdaj razmišljalo o zaprtju svojega starega mestnega jedra za motorni promet? Na to vprašanje si predvsem
nasprotniki sedanje prometne ureditve odgovorite sami. Je pa zaradi izrazito negativne klime, ki v našem mestu zaradi takšnih in drugačnih
razlogov traja že dobrega četrt stoletja, praktično nemogoče izvesti kakršenkoli malo bolj "revolucionaren" projekt, za katerega bi zanamci čez sto
let lahko rekli: madona, tile pa so imeli in vizijo in pogum, da so tole izpeljali. Pa naj gre za razmišljanje o mestnem predoru ali samo za banalno
zaprtje starega mestnega jedra za motorni promet. Nasprotno, menim, da so nas v tem segmentu našega razmišljanja prehitela vsa večja slovenska
mesta, počasi pa nas prehitevajo tudi manjša. Ali to res potrebujemo?
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Z evropskim denarjem do cest in letalskega prevoznika
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Vlada je pred desetimi dnevi potrdila osnutek načrta za okrevanje in odpornost, ki naj bi Sloveniji
odprl pot do 5,2 milijarde evrov (1,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih
sredstev) iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. V »delovni komunikaciji«, kot
dosedanje odzive uradnikov evropske komisije poimenujejo v službi vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko pod vodstvom ministra Zvoneta Černača, Bruselj navdušenja nad slovenskimi
načrti ni kazal. Nasprotno: kot smo poročali, jih je ocenil kot neskladne s smernicami, opozoril je
na bistveno preseganje predvidene vsote, na razdrobljenost projektov, odsotnost nadzora… V
nadaljevanju izpostavljamo nekatere načrte, ki jih je vlada nanizala v kar 299 strani obsežnem
osnutku načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je poslala v Bruselj v upanju, da bo zanje prejela
evropski denar.

Komaj vidni obrisi zdravstvene reforme
Obrisi napovedane zdravstvene reforme so v tem dokumentu komaj vidni. Vlada v njem obljublja
boljšo dostopnost za paciente, le malo pa je zapisala o tem, kako bo dosegla svoje cilje. Poleg tega
so za zdravstvo, ki bo tako kot med pandemijo ključno tudi v obdobju blaženja njenih posledic,
odmerili komaj 219 milijonov evrov. Nekatere načrte so sicer utemeljili bistveno natančneje od
drugih. Dograditev ljubljanske infekcijske klinike in nadomestna gradnja za mariborski
infekcijski oddelek sta težko pričakovana projekta, v Ljubljani pa bi s tem med drugim pridobili
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vsaj 70 postelj za obolele. Pandemija je pomanjkljive zmogljivosti pri zdravljenju nalezljivih
bolezni dodatno razgalila, a že v preteklih letih je krhko ravnovesje zamajala vsaka malo težja
sezona gripe ali bolezni, ki jih prenašajo klopi.
Dokaj dobro so razdelani tudi načrti o mobilnih paliativnih timih, ki bodo ljudem lajšali težave ob
napredovalih boleznih, bolj ohlapna pa je napoved krepitve kompetenc zdravnikov osnovnega
zdravstva in patronažnih medicinskih sester. Besedilo na primer obeta večjo dostopnost
patronažnih storitev za najbolj ranljive bolnike, ni pa razvidno, kaj konkretnega se bo zanje
spremenilo. Še težje je razbrati, kaj vse bo pomenilo vzpostavljanje interdisciplinarne
zdravstveno-socialne oskrbe, s katero naj bi starostnikom olajšali bivanje v domačem okolju.
Veliko vprašanj odpira tudi napoved o mreži urgentnih centrov, enotni dispečerski službi in
nakupu treh helikopterjev. Glavnina teh načrtov je znana že leta, a so jih doslej ustavljali
nasprotujoči si interesi v zdravstvu in politiki. Kako nameravajo v vladi doseči preboj, še ni
mogoče zanesljivo sklepati.

Želijo si nacionalnega letalskega prevoznika
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Naložbe na področju prometa so v osnutku načrta za okrevanje in odpornost težke okoli 1,1
milijarde evrov in so del razvojnega stebra trajnostnega in zelenega prehoda. Čeprav bi zato
pričakovali predvsem naložbe v železniško infrastrukturo in javni potniški promet, je vlada v
osnutku predvidela kar 728 milijonov evrov za gradnjo regionalnih cestnih povezav (tretja os med
Velenjem in Slovenj Gradcem, obvoznice Vodice, Hrpelje–Kozina, Žiri, Vrhnika, Mirna,
Slovenska Bistrica, Pivka), 54 milijonov evrov za gradnjo avtocest (razširitev obvoznice med
Kosezami in Kozarjami) ter, kar je najbolj presenetljivo, 76 milijonov evrov za ustanovitev
nacionalnega letalskega prevoznika, ki naj bi začel leteti že v začetku prihodnjega leta.
Projektov trajnostnega in zelenega prehoda v pravem pomenu besede je v primerjavi s sredstvi,
predvidenimi za cestne in letalske ambicije, malo, čeprav je treba priznati, da je zanje
predvidenih precej več nepovratnih sredstev. Za železniško infrastrukturo si obetajo skoraj 272
milijonov evrov (nadgradnja železniških postaj Ljubljana, Domžale in Grosuplje, nadgradnja
gorenjske železniške proge med Kranjem in Lescami ter nabava opreme za evropski sistem za
nadzor vlakov), za ustanovitev upravljalca javnega potniškega prometa in izboljšanje njegove
učinkovitosti 6,3 milijona evrov, za prehod na alternativna goriva v prometu pa še 7,3 milijona
evrov.
Osnutek načrta je na področju trajnostnega in zelenega prehoda v mnogih delih skregan sam s
sabo. Tako v delu, kjer zagovarja naložbe v javni potniški promet, vlada zapiše, da s tem
prispevamo k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje, ko pa zagovarjajo naložbe v
cestno infrastrukturo, obrnejo ploščo in zapišejo, da se bo z rekonstrukcijo in gradnjo cest
»izboljšala prometna varnost«, da bo tekoč promet po novih cestah »znižal porabo energentov in
posledično emisij onesnaževalcev«, naložbe v nove ceste in obvoznice pa utemeljujejo tudi s tem,
da bodo ob njih uredili pločnike in kolesarske steze.

Mislili tudi na sežig komunalnega blata
V ukrepe, potrebne za uresničitev ambiciozno zasnovanih energetsko-podnebnega načrta in
podnebne strategije, naj bi, sodeč po osnutku načrta za okrevanje in odpornost, vložili skupno
1,32 milijarde evrov (vključno s prometno transformacijo), od tega si vlada obeta 705 milijonov
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evrov nepovratnih sredstev. Precej denarja je vlada predvidela za nekoliko abstraktno zastavljene
in neoprijemljive projekte.
Kar 105 milijonov evrov načrtuje za spodbude za podjetja in njihovo zeleno transformacijo. A pri
tem ni natanko jasno, katere ukrepe si država pravzaprav sploh želi spodbujati. Da bi
gospodarstvo postalo energetsko učinkovitejše, bo podprla podjetja, ki se ukvarjajo z »razvojem
individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov«, ter spodbujala
»investicije v prenovo poslovnih procesov in v strojno in programsko opremo – senzorika,
pametni števci, spodbude za razvoj inovativnih podjetij s področja obnovljivih virov energije«.
Po drugi strani pa je v načrt vendarle umestila tudi nekatere krvavo potrebne ukrepe, ki
posodabljajo sistem ravnanja z odpadki, v katerih se naša država že leta utaplja. A denarja za to
bo precej manj. Tako je za (nad)gradnjo infrastrukture za recikliranje in termično obdelavo
odpadkov predvidenih le 82,7 milijona evrov (od tega 32,7 milijona evrov nepovratnih), ki naj bi
jih država porabila za študije in izdelavo dokumentacije za izgradnjo vsaj dveh naprav za
termično obdelavo komunalnega blata iz čistilnih naprav ter za gradnjo odlagališča za dolgoročno
odlaganje pepela iz teh naprav. Načrt prav tako daje slutiti, da bi vlada del teh sredstev rada
namenila tudi za sežigalnice za odpadke, a jih za zdaj državne strategije še ne predvidevajo, zato
je treba najprej prilagoditi te.
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Nad »katastrofično« škodo z rizičnim skladom
Vlada Janeza Janše se namerava s »katastrofično« škodo, ki jo kmetijstvu povzročajo naravne
nesreče, spopasti z vzpostavitvijo vzajemnega oziroma rizičnega sklada, ki ga ministri, pristojni za
to področje, po vsaki večji naravni nesreči napovedujejo že dvajset let, a se projekt še ni
premaknil z mrtve točke. Kot uvod v rizični sklad država od leta 2006 subvencionira zavarovalne
premije, vendar pretiranega učinka od tega ni, saj imajo kmetije kljub temu pri komercialnih
zavarovalnicah za primer naravnih nesreč zavarovanih le od dvajset do trideset odstotkov
obdelovalnih površin. Še največ (94 odstotkov) je zavarovanih hmeljišč in najmanj, zgolj petina,
vinogradov, po izračunih strokovnjakov pa bi moralo biti zavarovanih od 70 do 80 odstotkov
kmetijskih površin, da bi bilo zavarovanje za kmete cenejše in da zavarovalnicam ne bi prinašalo
izgub.
Vzpostavitev rizičnega sklada, ki bo dopolnitev sistema zavarovanj kmetijskih površin pri
komercialnih zavarovalnicah, naj bi stala dobrih 31 milijonov evrov, od tega bi deset milijonov
zagotovili iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, glavnino pa predvidoma iz
finančne ovojnice za program razvoja podeželja za obdobje 2021–2027. Rizični sklad naj bi
zaživel šele leta 2026, deloval naj bi v sklopu institucije v državni lasti, vendar še ni znano, katere.
Predvideno je, da bodo vanj vplačevali tudi kmetje, cilj pa je, da bi imele kmetije, ko bo sklad
vzpostavljen, za tretjino manj izpada dohodka zaradi naravnih nesreč.
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Papir servis predrag za neprofitna stanovanja
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Dražba za nakup nekdanjega kompleksa Papir servisa bo 18. novembra, zemljišče pa bo
potencialnim kupcem ponujeno za 3,159.520 evrov, kar glede na velikost nekaj čez 10.000
kvadratnih metrov znese 310 evrov za kvadratni meter. Zemljišče je zazidljivo v celoti, na njem pa
je po ocenah mogoče zgraditi do 200 stanovanj. Po prostorskem aktu je na tem območju mogoče
graditi tudi dom starejših občanov, kar je velika želja okoliških prebivalcev, ki menijo, da bi
gradnja 200 stanovanj povzročila preveč težav.
»Območje Novega Vodmata je zamejeno z dvema železniškima progama, zagrebško in dolenjsko,
in pretočno le skozi dva manjša predora, nepretočno Pokopališko cesto in močno tranzitno
Zaloško cesto. Skratka, območje ne prenese tako goste poseljenosti,« so v pismu, ki so ga naslovili
na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zapisali v civilni iniciativi Novi Vodmat.
Izpostavljajo, da bi z gradnjo doma za starejše občane namesto stanovanj velika večina
stanovalcev okoliša Vodmata, Sela, Zelene jame, Most, Novih Jarš in Kodeljevega lahko tu dobila
»možnost vselitve na stare dni, ki je zdaj nima, saj so vsi ljubljanski domovi že prenapolnjeni«,
pri čemer v prid tej lokaciji govori tudi bližina Kliničnega centra.

Ministrstvo: Analiziramo stanje
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A želje okoliških prebivalcev so glede na odziv ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
verjetno nerealne. Na ministrstvu so seveda poudarili, da je njihov cilj povečati število mest v
domovih za starejše občane, kar bodo dosegli »s podelitvijo koncesij, s proračunskimi sredstvi in
intenzivnim črpanjem evropskih sredstev, tudi v prihodnji finančni perspektivi EU«. Na
konkretno vprašanje, ali se bodo udeležili dražbe za nekdanji kompleks Papir servisa, pa so
odgovorili, da analizirajo stanje in potrebe ter da odločitve o posameznih projektih še niso
sprejeli. Čeprav gre verjeti, da bo država zmogljivosti v domovih za starejše res povečala,
navsezadnje so objavili razpis koncesij za 1100 dodatnih mest v domovih, gotovo pa bodo za to
področje na voljo tudi evropska sredstva, je skoraj nemogoče, da bi tako hitro uspeli zastaviti
projekt na lokaciji nekdanjega Papir servisa, predvsem zagotoviti sredstva za nakup zemljišča.
Obstaja pa tudi druga možnost: da bi se za nakup zemljišča odločil zasebni partner, ki bi nato za
dom starejših pridobil koncesijo, ampak to je spet povezano s tem, ali se ekonomsko tu bolj
splača graditi klasična stanovanja ali dom starejših občanov.
Na dražbi za nekdanji kompleks Papir servisa ne gre pričakovati niti predstavnikov ljubljanskega
stanovanjskega sklada. Direktor Sašo Rink pravi, da je ta hip cena za njih bistveno previsoka,
sploh če upoštevajo, da je zemljišče obremenjeno s hrupom in da je za korektno zazidavo
potrebna prestavitev glavnega kanalizacijskega voda, ki poteka čez zemljišča. Ob tem sicer ne
izključujejo, da bi se za zemljišče potegovali, če prva dražba ne bi bila uspešna in če bi stečajni
upravitelj moral znižati ceno.
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Papir servis in stanovanja – stara zgodba
Ljubljanski stanovanjski sklad je sicer na stanovanja na tej lokaciji računal že pred propadom
Papir servisa, Dela TČR in drugih podjetij iz Skupine Krater. Načrt je bil, da bi predelavo
odpadkov preselili z lokacije Pod ježami in tam zgradili stanovanja. »Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana se bo vključil v projekt kot kupec bodisi zemljišča bodisi neprofitnih
najemnih stanovanj. Naložbo bo mogoče izpeljati v javno-zasebnem partnerstvu ali v
soinvestitorstvu s stanovanjskim skladom RS. Po prvih ocenah bo mogoče na tej lokaciji zgraditi
okoli 200 stanovanj. Pogoj za začetek aktivnosti je sprejem izvedbenega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana,« je mogoče prebrati v deset let starem stanovanjskem programu
občinskega sklada.
Če so zbiranje in predelavo odpadkov po letih pritožb sosedov leta 2013 res preselili – seveda ne
brez zapletov na novi lokaciji v Vevčah – in je občina spremenila prostorski načrt, ki je predvidel
gradnjo večstanovanjskih stavb, je načrte sklada prehitel propad Papir servisa in Dela TČR.
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Dobra izolacija stavbe, slaba kakovost zraka?
Čas branja: 6 min

0
19.10.2020 07:00

Vdihnemo najmanj 20 tisoč litrov zraka na dan – pomembno za zdravje
je, da je čist
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VLADO KADUNEC

Rekuperacija poskrbi za ustrezno uravnavanje vlage, temperature ter količine svežega zraka v
prostoru, zaradi česar se v objektu bolje počutite, lahko pa to pozitivno vpliva tudi na vaše
zdravje, učinkovitost, zbranost in dobro razpoloženje.
Foto: iStock/Getty Images

Več iz teme:
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Ste lastniki starejših stavb že obnovili fasado in jo obložili z dodatnim izolacijskim
ovojem, s katerim ste preprečili toplotne izgube? Upamo, da pri tem niste pozabili na
vgradnjo prezračevalnega sistema, saj se vam bodo v nasprotnem primeru lahko
pojavile težave z dihali, povečalo se bo tveganje za pojav astme in morda celo hujše
bolezni dihal.
Varčevanje in napori za zmanjšanje onesnaževanja okolja zahtevajo dober izolacijski
ovoj stavbe. Posledica tega je varčnejše ogrevanje oziroma manjši račun in prijetno
temperaturno počutje prebivalcev. Je, kot pri vsaki dobri stvari, tudi tu v ozadju
kakšna slabost?
»Medtem ko so stara lesena okna skozi špranje v prostor še prepuščala nekaj
zunanjega svežega zraka in tako poskrbela za delno prezračevanje, da je stavba dihala,
so novejše, pa tudi prenovljene starejše stavbe z dobro izolacijo in z vgrajenimi okni s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tri- ali štirislojnimi zasteklitvami nepredušno zaprte,« pravi dr. Uroš Stritih, vodja
laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo na Fakulteti
za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Slabe strani tega so slab, porabljen oziroma predihan zrak, ki je poln ogljikovega
dioksida, ter nekaj manj dnevne svetlobe in več vlage, ki jo oddajajo naša telesa,
kuhanje, umivanje in pranje. »Posledica je slabši zrak v prostorih, kjer se v mrtvih
kotih rada začne nabirati plesen, ki utegne vsaj vplivati na naše počutje, če že ne
povzročiti hujše bolezni dihal,« razloži sogovornik.

(Brezplačno) Prenesite si prilogo
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V tej izdaji pišemo, kako še več narave in naravnega v stavbe.
Eden izmed trendov trajnosti je biofilično oblikovanje, ki sicer ni novo, prej bi lahko rekli, da gre
za vnovično rojstvo. Gre za vpeljevanje naravnih materialov v arhitekturno načrtovanje stavb, kar
ugodno vpliva na počutje. Vabljeni k branju.
Za brezplačen prenos priloge je potrebna izpolnitev vseh zahtevanih podatkov in potrditev
soglasja.
Vaš email naslov: *
kliping@kliping.si

Ostanite v stiku z nami. Prijavite se na brezplačne e-novice:
Nepremičnine in gradbeništvo - pismo urednika

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

* S potrditvijo soglašam, da moje osebne podatke do preklica obdelujete za potrebe
neposrednega trženja produktov Časnika Finance.
BREZPLAČNO PRENESI PDF »
Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti!
Obvezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno in odgovorno. Vaše podatke bomo uporabljali
in hranili, dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris. Zahtevo za izbris podatkov lahko pošljete na enaslov zasebnost@finance.si. Podrobnejše informacije o varovanju vaše zasebnosti in vaših pravicah
si lahko preberete v naši politiki zasebnosti na www.finance.si/zasebnost.
ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana

Prezračevanje je potratno
Pogosto odpiranje oken je ena od rešitev za dobro zatesnjene prostore, a pri tem
denar dobesedno mečemo skozi okno, tako da pojem varčevanje izgubi svoj pomen.
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Druga, bolj primerna rešitev je vgradnja prezračevalnih sistemov ali prezračevalnih
sistemov z rekuperacijo, kjer sta še večja tako prihranek kot občutek ugodja, saj v
prostoru ni temperaturnega nihanja, ki ga povzročamo s prezračevanjem z
odpiranjem oken. »Običajne prezračevalne naprave samo izsesajo izrabljen zrak iz
prostora in vanj vnesejo svežega, pri prezračevalnih napravah z rekuperacijo pa
odhajajoči zrak v rekuperatorju odda od približno 80 do 90 odstotkov toplote
svežemu, ki ga naprava srka v notranjost prostora,« pove Stritih.
Rekuperacija poskrbi za ustrezno uravnavanje vlage v prostoru, temperature ter
količine svežega zraka, zaradi česar se v objektu bolje počutite, lahko pa to pozitivno
vpliva tudi na vaše zdravje, saj se zrak ob vstopu v rekuperator tudi prefiltrira, s čimer
se izboljša njegova kakovost.
»Rekuperacija manjša potrebo po dogrevanju oziroma hlajenju ter s tem precej zniža
obratovalne stroške, kar dolgoročno prinaša občutne prihranke,« še pove vodja
laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo, kjer poleg
raziskovalnega dela tudi svetujejo o primernih tehnoloških rešitvah za novogradnje in
objekte v prenavljanju.

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

Kdaj centralni, kdaj lokalni prezračevalni sistem?
Patricjo Božič, neodvisni energetski svetovalec, je eden od svetovalcev mreže Ensvet,
kjer ozaveščajo in informirajo o prednostih, ki jih prinašajo sistemi prezračevanja z
vračanjem toplote. »Pogosto nas občani prosijo, da jim pojasnimo glavne razlike med
decentraliziranim oziroma lokalnim in centraliziranim sistemom prezračevanja,«
pravi. V novogradnje se praviloma že vgrajujejo centralni prezračevalni sistemi z
rekuperacijo, ki iz centralne naprave po zračnih kanalih, vgrajenih pod omet, odvajajo
izrabljen zrak in dovajajo svežega. Decentralizirani oziroma lokalni sistemi pa so
primernejši za obnovljene stavbe z dodatnim izolacijskim ovojem, saj gre za manjši
gradbeni poseg – v vsak prostor se v zunanji zid izvrta odprtina in vanjo se namesti
prezračevalna naprava. Tak sistem je cenejši, ker ni treba kopati in v zidove nameščati
zračnih kanalov.
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Eden poglavitnih dejavnikov, na podlagi katerega se občani, ki prenavljajo svoja
bivališča, odločajo o izbiri centralizirane ali decentralizirane tehnične rešitve, je, ali se
bo vgradnja sistema izvajala, ko bodo bivali v prostoru ali ne. »Ob sanaciji ovoja
stavbe priporočamo vgradnjo rekuperacije predvsem takrat, ko se prenovi tudi
zunanje stavbno pohištvo, ali ko je bil ta ukrep izveden že pred tem. Če je zunanje
stavbno pohištvo staro, dotrajano in ne tesni, vgradnje prezračevanja z rekuperacijo
ne priporočamo, saj lahko ta ukrep dodatno zviša stroške za ogrevanje,« pove Božič.

Finančne spodbude Eko sklada
Energetski svetovalci zainteresiranim pogosto razkrijejo tudi možnost nepovratne
finančne spodbude. Investitorji vgradnje prezračevalnega sistema z vračanjem toplote
v eno- in dvostanovanjskih stavbah ali stanovanju v večstanovanjski stavbi lahko
kandidirajo za nepovratne finančne spodbude Eko sklada v višini do 20 odstotkov
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot dva tisoč evrov za izvedbo centralnega
prezračevalnega sistema v posameznem bivališču oziroma ne več kot 300 evrov na
prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.
»Zgornja meja nepovratne finančne spodbude se spremeni z meje 'do 20 odstotkov'
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na višino 'do 30 odstotkov' v primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov. Pogoj 'ne
več kot dva tisoč evrov' oziroma 'ne več kot 300 evrov' pri tem ostane nespremenjen,«
še pove energetski svetovalec Patricjo Božič. Kot dodaja, je pri skupnih naložbah v
večjo energetsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb oziroma stavb s tremi
ali več posameznimi deli možno kandidirati tudi za nepovratno finančno spodbudo, ki
znaša 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Poleg nepovratnih spodbud je možno
pri Eko skladu za sofinanciranje vgradnje prezračevalnih sistemov pridobiti še
ugodno posojilo.

Razvoj gre v smeri popolne energetske samozadostnosti
Podjetje Marles vsem svojim kupcem hiš že v osnovni ponudbi standardno vključuje
sistem prezračevanja z rekuperacijo. »K odločitvi za vgradnjo prezračevalnih sistemov
veliko pripomore vse večja ozaveščenost investitorjev o koristnosti takega sistema ter
tudi regulativa, ki zahteva spoštovanje določenih standardov gradnje. Ob tem je treba
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poudariti tudi pomemben vpliv, ki ga ima Eko sklad z dodeljevanjem nepovratnih
finančnih spodbud za tovrstna vlaganja,« pravi Peter Podplatnik, direktor prodaje
in marketinga v Marlesu.
Delež kupcev, ki se odloči za vgradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo, je po
njegovih besedah iz leta v leto večji. »Razmerje je 80 proti 20 odstotkov v korist
centralnemu sistemu prezračevanja,« pove Podplatnik. Marles v objekte vgrajuje
naprave, ki v zrak, ki vstopa v prostor, vračajo do 93 odstotkov toplotne energije
odhajajočega zraka. Zunanji zrak je dobro filtriran, v njem na primer ni prahu s ceste
in pelodnega prahu, kar posebej cenijo astmatiki in ljudje z alergijami.
»Pri Marlesu gre razvoj v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov.
To dosegamo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni
strani ter z uvajanjem naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi strani. Pri
sami izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti smo tehnološko že blizu optimalnih
rešitev, pri katerih je pomembno zgolj še razmerje med vloženo ceno in doseženim
učinkom pri uporabi posameznih oblik izolacij in materialov, ki zagotavljajo
zrakotesnost objekta,« razkrije sogovornik.

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

Prezračevalni sistemi so dobra preventiva
V podjetju Lunos iz Ljubljane, generalnem zastopniku nemškega proizvajalca
prezračevalnih sistemov Lunos, ponujajo sisteme z rekuperacijo ali brez.
»Sistemi brez rekuperacije so skoraj enako kakovostni kot sistemi z rekuperacijo,
vendar niso tako energetsko učinkoviti,« pove Milan Kuster, direktor Lunosa v
Sloveniji, kjer so v domove in delovne prostore vgradili že več kot 20 tisoč sistemov
decentralnega prezračevanja. »Večina naših kupcev se odloči za rekuperacijo.
Ocenjujem, da je glavni razlog finančna spodbuda Eko sklada, ki subvencionira
rekuperacijo in jo cenovno zelo približa sistemom brez rekuperacije.« »
V času epidemije COVID-19 je svež in zdrav zrak v bivalnih prostorih postal še
pomembnejši kot prej,« pravi Kuster. Kot dodaja, se proti virusu s prezračevalnim
sistemom načeloma ne moremo boriti, je pa njegova vgradnja odlična preventiva in
pomaga pri odpornosti organizma, ki se vsakodnevno spopada z različnimi virusi. »Še
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posebej je pomemben svež zrak v spalnicah, saj ustrezna količina kisika zagotavlja
dober in zdrav spanec in daje telesu možnost, da se med nočnim počitkom
revitalizira.«
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Virusi naj se prek prezračevalnih naprav
ne bi širili
V času, ko po svetu razsaja novi koronavirus, je
zelo pomembno, da je zrak v prostorih, kjer se
zadržujemo, vedno sveže prefiltriran oziroma čist.
Če je vzdrževanje prezračevalnih sistemov
skladno z navodili, prenos virusa prek naprav z
rekuperacijo toplote praviloma ni možen,
poudarjajo v Evropski federaciji za ogrevanje,
prezračevanje in klimatiziranje REHVA. Zapisali so
še, da »trenutno ni dokazov o okužbi ljudi s SARSCoV-2, ki bi jih povzročili nalezljivi aerosoli, ki se
distribuirajo po zračnih kanalih prezračevalnega
sistema. Tveganje je ocenjeno kot zelo
nizko«.Virusi, pritrjeni na majhne delce, se ne
odlagajo v prezračevalnih kanalih, tok zraka jih
običajno odstrani, zato niso potrebne spremembe
pri običajnih postopkih čiščenja in vzdrževanja
kanalov. In še splošni nasvet: dovajajte čim več
zunanjega zraka ter se izogibajte varčevalnim
nastavitvam.
Članek je bil objavljen v prilogi Gradnja in bivanje.
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Dravske elektrarne: načrti za geotermalno
elektrarno, hranilnik elektrike...
Čas branja: 10 min

0
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BORUT HOČEVAR

"Precej se zanašamo na geotermalne elektrarne. Geotermalna
elektrarna, ki bi izkoriščala vročo vodo za proizvodnjo električne
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energije, bi imela moč treh megavatov, proizvedla pa bi 20 gigavatnih
ur električne energije na leto," je povedal direktor DEM Andrej Tumpej.
Foto: Aleš Beno

Več iz teme:
Trajnostna mobilnost >
energetika >
Mura >

ELEKTRARNE >

Dravske elektrarne >
DEM projekt >

Paloma >

trajnostni razvoj >
Andrej Tumpej >

elektrika >

Natura 2000 >

Geološki zavod RS >

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so vodilno slovensko
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podjetje pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov.
Vendar se ne nameravajo ustaviti. Načrtujejo postavitev novih
sončnih in vetrnih elektrarn ter malih hidroelektrarn,
pripravljajo se na naložbe v geotermalno elektrarno in
hranilnike električne energije. Vlagajo tudi v vzdrževanje
obstoječih hidroelektrarn in verjamejo v izgradnjo črpalne
elektrarne, je med drugim opisal direktor DEM Andrej
Tumpej.
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Pred kratkim smo poročali o vaših projektih sončnih
elektrarn na kanalih dravskih hidroelektrarn Zlatoličje
in Formin. Kdaj lahko pričakujemo zagon prvih
modulov?
Skupaj načrtujemo postavitev 30 megavatov sončnih elektrarn,
od tega želimo dobra dva megavata umestiti nekoliko prej.
Lahko ju namreč priključimo na distribucijsko omrežje. S to
naložbo bi lahko začeli prihodnje leto. Za druge elektrarne bomo
potrebovali državni prostorski načrt, kar bo vzelo precej časa,
zato pričakujemo začetek investicije leta 2024 ali 2025.
Gledamo pa že naprej. V nekaterih občinah so v prostorskih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

načrtih rezervirali lokacije, ki bi jih lahko energetsko izkoristili.
Predvsem so to degradirane površine. Verjamem, da se ne bomo
ustavili pri tem. Nenazadnje NEPN govori o tri tisoč megavatih
do leta 2035, naših 30 megavatov je komaj odstotek. Če hočemo
doseči načrte, bo treba pospešiti naložbe v fotonapetostne
elektrarne.
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Foto: Borut Hočevar

Sončna elektrarna DEM ob hidroelektrarni
Zlatoličje
Vlagate tudi v vetrno energijo. V kakšni fazi so
projekti?
Odprti so trije državni prostorski načrti, Ojstrica s tremi
vetrnimi agregati, Rogatec s šestimi in Paški kozjak s štirimi
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agregati. Če bomo dobili soglasja za vse tri projekte, bomo lahko
proizvajali okoli 120 gigavatnih ur na leto, kar je primerljivo z
našo hidroelektrarno Dravograd. Številke niso majhne. Zdaj
izvajamo študije, predvsem obravnave vplivov na okolje, varstva
narave, krajinskih značilnosti, vplivov na podzemne in
površinske vode, posegov na kmetijska zemljišča in v funkcije
gozdov, arheološkega potenciala in nenazadnje obravnava vpliva
na zdravje ljudi. Pripraviti jih moramo za vse tri lokacije.
Izdelava nekaterih študij traja tudi leto dni.
Kdaj bodo študije predvidoma končane in boste
pridobili gradbeno dovoljenje?

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

Leta 2022 bi moral biti potrjen vsaj en državni prostorski načrt.
V Sloveniji smo spoznali, da se bomo morali v prihodnje zanesti
na obnovljive vire. Imamo občutek, da to spoznavajo tudi
deležniki v postopku državnega prostorskega načrta. Upamo, da
bodo sodelovali in bo tak občutek ostal tudi med postopkom
umeščanja v prostor. V tem trenutku sem glede tega optimist.

43

Finance.si
Država: Slovenija

19.10.2020
Ponedeljek, 23:05

Kazalo

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

https://oe.finance.si/8967092/Dravske-elektrarne-n...

6 / 21

Foto: Borut Hočevar

Mar to pomeni, da lokalne skupnosti sprejemajo
naštete vetrne naložbe?
Bili smo na vseh treh lokacijah, z lokalnimi skupnostmi smo v
stalnih stikih. V tem trenutku lokalne skupnosti sprejemajo
naložbe, seveda imajo tudi vprašanja. Eno od vprašanj bo treba
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rešiti na državni ravni. Lokalne skupnosti pridobijo koristi od
vseh drugih virov električne energije, od termoelektrarne,
hidroelektrarn in od jedrske elektrarne dobijo del koncesijskih
dajatev ali odškodnino. Pri vetrnih elektrarnah nadomestilo še
ni določeno, upam pa, da bo razrešeno na institucionalni ravni
do dokončanja prvega od naših državnih prostorskih načrtov.
Smo transparentno podjetje, hočemo imeti odprte karte in bi se
radi z vsemi enako pogovarjali. Verjamem pa, da mora tudi
lokalna skupnost imeti korist od vetrnih elektrarn na svojem
območju. Oblikovali smo že predloge za ministrstva. Ni nam
treba izumljati tople vode. Poglejmo k sosedom, na Hrvaškem in
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v Avstriji je to rešeno.
Bi vlagali v vetrno energijo še na kateri lokaciji poleg
naštetih?
V Sloveniji so na razpolago še druga območja za vetrno energijo,
vendar smo se za enkrat omejili na naštete tri lokacije. Imamo
namreč izkušnje z umeščanjem energetskih objektov v prostor in
vemo, da je Natura 2000 velika ovira. Ko smo iskali lokacije, je
bil prvi pogoj vetrni potencial, drugi pogoji pa so bili, da prostor
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ni zaščiten z Naturo 2000 ali drugače. Naštete lokacije so se za
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enkrat izkazale kot primerne za postavitev vetrnih elektrarn.

Foto: Borut Hočevar

Hidroelektrarna Zaltoličje, v ospredju sončna
elektrarna
Kaj pa gradnja hidroelektrarn? Se na Muri kaj
premika?
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Vlada je lani sprejela sklep o ustavitvi priprave državnega
prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje-Mota. Tam se
zdaj ne dogaja nič.
Za DEM projekt ni bil samo energetski. Nasprotno, energetski
del projekta je bil v ozadju. Najprej smo pogledali naravo. Na
območju Hrastje-Mota se Mura poglablja. Poplavni gozdovi
ostajajo na suhem, rokavi se sušijo. Brežina Mure je tako
zaraščena, da ni mogoče govoriti o njeni turistični uporabi, razen
za spuste z rafti. Pomurje je zelo občutljivo na sušo, letošnje leto
je izjema. Čez Mursko polje teče ena od hidrološko najboljših
rek, pa ne izkoriščamo za namakanje niti kubičnega metra vode
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iz Mure. Za namakanje črpajo podtalnico, kar je danes zelo
vprašljivo.
Na vse naštete izzive bi dali odgovor z izgradnjo hidroelektrarne.
Letos se je spet pokazalo, da je treba te izzive rešiti, vendar jih
bo mogoče rešiti samo s postavitvijo manjših pregrad, s katerimi
bi lahko omilili posledice človekovega preteklega ravnanja na
Muri. Pred sto leti je bila Mura na nekaterih mestih široka z
rokavi in kanali vred tudi do tisoč metrov, zdaj pa je stisnjena v
ozko strugo, široko 50 do 70 metrov. Mura že dolgo ni več mirna
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reka, kot jo imamo v spominu, pač pa je ena od najhitreje
tekočih rek v Sloveniji.
V prihodnosti bo morala vsaka država znati upravljati z vodnim
potencialom. Voda bo postala dragocena, treba bo skrbeti za
obrambo pred poplavami, uporabiti vodo za namakanje
kmetijskih površin. Letošnje leto je pokazalo, da se lahko
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zanesemo samo na tisto, kar imamo na svojem dvorišču.

Ob Muri
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Kaj je z malo hidroelektrarno Ceršak pri Šentilju? Tam
je treba obnoviti jez.
Ceršak je edina hidroelektrarna na Muri v Sloveniji. Njena moč
je 600 kilovatov, pretok 27 kubičnih metrov na sekundo,
izkorišča slabe tri metre padca. Elektrarna je kanalska, objekt je
zelo star in v slabem stanju. Odkupili smo ga od Palome in
vložili v obnovo precej finančnih sredstev. Temeljita
rekonstrukcija ni možna, ker objekt ekonomsko ne prenese
večjih naložb.
Objekt pa je pomemben, ker stoji že skoraj sto let in jez
zagotavlja stabilno raven Mure na območju zadnje avstrijske
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

elektrarne Spielfeld. V Avstriji so večkrat izpostavili, da jez
zagotavlja tudi trdnost avtocestnega mostu, katerega stebri
stojijo v Muri. Znižanje ravni Mure bi povzročilo večjo erozijo
dna, posledice bi občutil tudi most.
Vodno dovoljenje nam zagotavlja izkoriščanje 40 kubičnih
metrov na sekundo in preučujemo, da bi v teh okvirih
rekonstruirali obstoječi objekt. V preteklosti so krožile zamisli o
precej večjem objektu, skupnem z Avstrijci. Potencial Mure
namreč tam delimo na polovico, ker teče meja točno po sredini
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struge. Če bo mogoče opraviti rekonstrukcijo v ekonomsko
vzdržnih okvirih, jo bomo naredili. Nekoč pa smo celo
razmišljali, da bi se objektu odrekli, če rekonstrukcija
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ekonomsko ne bi bila mogoča.

Foto: Dejan Možic

Jez ob mali hidroelektrarni Ceršak
Ali načrtujete postavitev še kakšne male
hidroelektrarne?
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Razvijamo projekte za dva ali trije objekte na pretokih Drave.
Verjamemo, da jih bomo postavili.
Kaj pa večje elektrarne?
Precej se zanašamo na geotermalne elektrarne. V Geološkem
zavodu Slovenije so nam letos izdelali vseobsegajočo karto
geotermalnega potenciala Slovenije. V preteklosti smo poslušali
o geotermalnem potencialu in o tem, da je skoraj vsepovsod
topla voda. Vendar pa je velika razlika med vodo, ki je dovolj
topla za bazensko uporabo, in vodo, ki je primerna za
proizvodnjo električne energije v geotermalni elektrarni.
Ugotovili smo, da bi voda na nekaterih lokacijah lahko bila
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

primerna za proizvodnjo električne energije. Za manjše naprave
je primerno izkoriščanje tako imenovanih globokih suhih vrtin z
geosondami. Na eno vrtino bi lahko inštalirali geotermalno
elektrarno električne moči med 50 in 200 kilovati.
Geotermalna elektrarna, ki bi izkoriščala vročo vodo za
proizvodnjo električne energije, bi imela moč treh megavatov,
proizvedla pa bi 20 gigavatnih ur električne energije na leto.
Potrebovala bi dve vrtini, proizvodno in reinjekcijsko. Če bi
imeli več parov vrtin, bi takšna elektrarna lahko nadomestila
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precej veliko hidroelektrarno. Na Hrvaškem že stoji 15megavatna geotermalna elektrarna. V Sloveniji je geotermalni
potencial manjši, ker je v večjih globinah.
Preverili smo vrtino, ki sega do globine 3.800 metrov. Poglobiti
bi jo morali še za okoli 500 metrov, da bi natančno ugotovili,
kakšen je potencial. Z vrtinami moramo priti do porozne
kamnine, skozi katero se lahko ustvari pretok vode. Iz globine
odvzamemo toplo vodo, ki odda energijo za proizvodnjo
elektrike, potem pa jo vrnemo v podzemlje. To omogočimo tako,
da v globini sklenemo vodotok.
Potrebna pa so precejšnja vlaganja v raziskave. Z
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

lendavsko Nafto in s Petrolomsodelujemo pri pridobivanju
evropskih sredstev za raziskovalne namene. Verjamem pa, da se
bodo našla sredstva za izvedbo projekta, če bomo ugotovili, da je
projekt ekonomsko opravičljiv. Geotermalna elektrarna je zelo
zanesljiv vir, obratuje lahko osem tisoč ur na leto in je eden
najbolj zanesljivih obnovljivih virov. Z geotermalno elektrarno
sicer ne bomo rešili energetskega položaja v Sloveniji, lahko pa
je njegov zelo pomemben del. Smo optimisti in verjamemo, da
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se bo v prihodnosti izkazalo, da je smiselno vlagati v ta segment
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pridobivanja električne energije.

Foto: Aleš Beno

"Za proizvodnjo 20 gigavatnih ur na leto bi bilo
treba v geotermalno elektrarno vložiti med 30 in 40
milijonov evrov."
Koliko pa je treba vložiti v geotermalno elektrarno
potem, ko so raziskave že opravljene?
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Za proizvodnjo 20 gigavatnih ur na leto bi bilo treba vložiti med
30 in 40 milijonov evrov. Če pa bi dodali še dve vrtini, bi strošek
na enoto proizvedene energije zmanjšali. Pri vetrni in
geotermalni elektrarni so stroški primerljivi stroškom pri
hidroelektrarni. Proizvodnja v geotermalni elektrarni bi lahko
potekala brez subvencij. To je naš cilj.
Predstavili ste načrte za izgradnjo novih sončnih,
vetrnih in geotermalnih elektrarn ter malih
hidroelektrarn. Kaj pa drugi načrti?
Z vse večjim deležem obnovljivih virov v elektroenergetskem
sistemu potrebujemo tudi hranilnike, ki kompenzirajo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stohastičnost obnovljivih virov, zato načrtujemo postavitev
dokaj velike akumulatorske baterije. Odločitev o začetku gradnje
bo treba sprejeti že kmalu in upamo, da bomo lahko o tem
govorili v bližnji prihodnosti.
Verjamemo tudi v izgradnjo črpalne elektrarne Kozjak, ko bo
ekonomika dopuščala in jo bo elektroenergetski sistem
potreboval. Če namreč zgradimo samo del od omenjenih tri tisoč
megavatov sončnih elektrarn, bomo potrebovali zelo velik vir za
hrambo električne energije. Za projekt črpalne elektrarne je
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dobrodošel tudi nov daljnovod Cirkovce-Pince, ki bo Slovenijo še
dodatno povezal s srednjeevropskim prostorom, kjer lahko
najdemo potencialne partnerje, ki potrebujejo hranilnike,
njihove države pa nimajo takšnih potencialov. Primer je
Madžarska. Poleg tega govorimo o novi jedrski elektrarni, ki bo
zagotovo večja od zdajšnje. Električno energijo bo proizvajala v
pasu, poraba pa ni v pasu, zato bomo potreboval napravo, ki bo
hranila električno energijo in jo dovajala v sistem, ko bo
potrebno.
Investitorjem v obnovljive vire v tem trenutku še ni treba
zagotoviti hrambe električne energije, shrambo pa bo zahteval
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nadaljnji razvoj obnovljivih virov. Proizvodnjo sončnih in
vetrnih elektrarn smo zmožni v okviru DEM kompenzirati in
optimizirati. Drugi investitorji te možnosti nimajo in bodo
morali zakupiti hranilnike. Energetski sistem bo hranilnike
nujno potreboval. To smo nedavno videli v Nemčiji: veter se je
ustavil, sonca ni bilo in Nemci so se znašli v težavah, ki smo jih
potem reševali skupaj. Če bi bili vsi v takšnem položaju kot
Nemčija, bi bila ogrožena trdnost evropskega energetskega
sistema.
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Foto: Borut Hočevar

Hidroelektrarna Mariborski otok
Kako pa ohranjate v dobri obratovalni kondiciji velike
hidroelektrarne?
Našemu temelju, osmim hidroelektrarnam na Dravi,
namenjamo veliko pozornosti. Prav zdaj izvajamo večjo prenovo
sekundarnih sistemov na elektrarnah Dravograd, Vuzenica in
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Mariborski otok. V rekonstrukcijo bomo vložili 20 milijonov
evrov. Veliko se ukvarjamo z rekonstrukcijo elektrarne Formin,
ki je sicer naša najmlajša elektrarna, vendar je stara že 42 let.
Formin je najbolj koristna slovenska hidroelektrarna, zato si
zasluži veliko pozornosti. Po naših izkušnjah in glede na to, kaj
vse je treba urediti, da bo obratovala vsaj nadaljnjih 50 let,
predvidevamo, da bo strošek rekonstrukcije med 85 in 115
milijoni evrov.
Pogosto slišimo o mulju v Dravi, zlasti v ptujskem
akumulacijskem jezeru. Kako se spopadate z njim?
Sto let proizvodnje električne energije na Dravi je v zadnjih letih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izstavilo svoj račun. To je težava vseh hidroelektrarn na svetu, ne
samo pri nas. V preteklosti so se v Dravo stekale odpadne vode
od izkoriščanja svinca v Mežiški dolini, odpadne vode dveh
celuloznih tovarn na avstrijskem Koroškem in kanalizacije naših
mest. Mariborska kanalizacija je kar 30 let tekla v Ptujsko jezero
in se tam posedala. V DEM moramo zdaj sanirati posledice
vsega naštetega. Pri tem pričakujemo razumevanje vseh
pristojnih organov. Imamo znanje in tehnologijo, da bomo
nalogi kos, vendar je ne bomo mogli opraviti brez ustreznih
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okoljskih in drugih dovoljenj. Zadeve niso preproste, vendar
smo pripravili rešitve. Ugotavljamo, da imamo investitorji in
deležniki, ki delujejo na področju prostora, narave in družbe,
razumevanje drug za drugega. Želim, da bi se to razumevanje
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ohranilo.

Foto: Arhiv partnerjev RDO

Ptujsko jezero in hidroelektrarna Formin
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Letošnje leto je zaznamoval covid 19. Kaj po vašem
mnenju pomeni za DEM in slovensko energetiko?
Letošnjega leta se bo vsak spominjal na svoj način. Upam pa, da
se bomo pri tem tudi česa naučili. V preteklosti je bilo večkrat
povedano, da lahko tisto, česar nimaš doma, takoj dobiš na
globalnem trgu. Letos pa se je prvič pokazalo, da temu ni tako.
Vsaka družba oziroma vsaka država bo morala poskrbeti vsaj za
osnovne dobrine, da jih bo imela na dosegu roke, torej pod svojo
ingerenco. Če hočemo zagotoviti nadaljnji razvoj naše družbe,
bomo morali poskrbeti, da bodo imeli naši prebivalci vedno na
voljo energijo, hrano, vodo. Ne moremo si predstavljati, da bi v
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zdajšnjih razmerah imeli še energetsko ali prehransko krizo.

Več iz teme:
Trajnostna mobilnost >
energetika >
Mura >

ELEKTRARNE >

Dravske elektrarne >
DEM projekt >

Paloma >

trajnostni razvoj >

Andrej Tumpej >

elektrika >

Natura 2000 >

Geološki zavod RS >
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Med državami, za katere je
imel Eurostat podatke, so
največjo mesečno rast gradbeništva imele Francija (+4,9
odstotka), Slovenija (+2,4
odstotka) in Madžarska (+1,9
odstotka). G. R.
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Najprej so podpirali gradnjo umazane
TEŠ6, sedaj so za zeleno okolje! Prej so
bili striktno za šolo brez mask, sedaj za
dosledno upoštevanje ukrepov?!
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Predsednica SD Tanja Fajon (Foto: STA)

“Pred 15 leti so nam zgradili TEŠ6 in zatrjevali, da je kopanje premoga v Velenju uber rentabilno.
Danes se borijo za “zeleno okolje”,” je glede usmeritve Socialnih demokratov zatrdil eden izmed
uporabnikov Twitterja in se s tem navezal na njihovo nedavno kampanjo v šolah, kjer so se
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intenzivno zavzemali za nenošenje zaščitnih mask. Zdaj namreč pozivajo k doslednemu
upoštevanju zaščitnih ukrepov in krivdo za nastalo situacijo valijo na aktualno vlado. “Za SD ni
to nič novega.”
Ob prihodu iz poletja v jesen je povsod po Evropi pričelo naraščati število okužb, toda Socialni
demokrati so se odločili, da otroke izkoristijo za politično propagando. Tako so se pridružili pozivu
ravnateljev za šole brez mask. “Pozivamo, da ukrepe za vrtce in šole oblikuje stroka. Ob epidemiologih
tudi pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki. Zahtevamo jasen in predvidljiv načrt z vključevanjem
vseh, ne dekrete iz danes na jutri. Za šolo brez mask,”so navajali 21. septembra.

Preberite več: Direktor NIJZ Krek o kampanji SD za šolo brez mask: Epidemija se ne bi smela
uporabljati za politične igrice! Tudi otroci so prenašalci smrtonosnega virusa!

Ko je vrag vzel šalo je bila za vse kriva vlada, samo oni ne!
Potem ko je, zaradi pozivov Socialnih demokratov in raznih samozvanih imunologov tipa Marko
Potrč ter Werner k neupoštevanju zaščitnih ukrepov, pričelo eksponentno naraščati število okužb z
novim koronavirusom, je številnim nejevernim Tomažem postalo jasno, da je vrag vzel šalo. Ker pa
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seveda sami niso želeli priznati in še vedno ne želijo priznati odgovornosti za to, da so na račun
nespametnega obnašanja prispevali k porastu okužb, so dežurnega krivca našli v vladi, ki vseskozi
skupaj s člani strokovne ekipe Ministrstva za zdravje, opozarjajo na resnost razmer.

Med največjimi kritiki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je predsednica SD Tanja Fajon, ki
vseskozi poudarja, da je težava, ker ukrepi ne temeljijo na strokovnih odločitvah, čeprav je stroka tista,
ki jih v praksi predlaga. Kakorkoli, sedaj so Socialni demokrati, ki so večino časa na oblasti, razlog za
vse težave, s katerimi se zdravstveni sistem sooča pripisali vladi, ki je na oblasti od meseca marca, ko
so se sami odločili vreči puško v koruzo. Težave v zdravstvu seveda niso od včeraj, a s tem se jim očitno
ni zdelo vredno obremenjevati takrat, ko so bili na oblasti.
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Ivan Gale in Tanja Fajon na protestu. (Foto: STA)

Glede na to, da so na družabna omrežja že pred časom pricurljale fotografije, ki prikazujejo, kako so se
tudi člani Socialnih demokratov meni nič tebi udeleževali protivladnih protestov, ki so bili neprijavljeni,
povrhu pa se niso držali primerne socialne distance in nosili zaščitnih mask, se človek vpraša, kako je
mogoče, da se sedaj z ostalimi člani tako imenovane Koalicije ustavnega loka čutijo poslane za to, da bi
urejali razmere v katerih smo se znašli tudi na račun njihovega lastnega neodgovornega obnašanja.
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Poslanec SD Marko Koprivc in član Jernej Štromajer.
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Fotografija vidnih predstavnikov politične elite SD, ki ne upoštevajo vladnih ukrepov.

Nina Žoher
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Visoka rast gradbeništva

v Sloveniji
Obseg gradbenih del v območju z evrom

kot celotni
na

EU seje avgusta povečal,

mesečni

ravni

je bila

24-odstotna. Medletno

je

2,6-

rast

oziroma

evropski

sta-

tistični urad

Eurostat v obeh območjih
ugotovil padec. Slovenija je imela tako
na mesečni ravni kot medletno eno višMed državami, za katere je imel
podatke, so največjo mesečno

jih rasti.
Eurostat
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zabeležile

gradbeništva

rast

Francija

(+4,9 odstotka), Slovenija (+2 4 odstotka)
in

Madžarska

padce

so

(+1,9

imeli

na

stotka), v Belgiji (-2

odstotka).

od-

odstotka) in na Češ-

kem (-14 odstotka).
javi je

Največje

Slovaškem (-2,5

V

obseg del v

medletni primer-

gradbeništvu

v ob-

močju z evrom manjši za 0,9 odstotka,

celotni Uniji
še navaja

pa je bil

Eurostat

upad

v

1,5-odstoten,

Največje padce obse-

ga gradbenih del so na letni ravni doživele Slovaška (-18 odstotkov), Madžarska
(-13,6

odstotka)

in

Poljska

(-12,1

odstot-

ka). Večji obseg gradbenih del pa so ime-

le

Romunija

(+124

odstotka),

(+48 odstotka) in Finska (+2

Slovenija

m odstotka).
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Na enem naslovu 260 oseb
19.10.2020 | 08:40

Krško - Na Tovarniški 6 v Krškem stoji rdeča
stavba z napisom »BUCO prenočišča«, lastnik
nepremičnine je podjetje B-A-Z Dejanović Ljuba
Dejanovića, ki je registrirano za področje
gradbeništva, trgovine in gostinstva, kot so
potrdili na Upravni enoti Krško, pa ponuja tudi
nastanitve. Iz javno dostopnih podatkov o
Foto: J. K.
nepremičnini je razvidno, da gre za stavbo z več
deli. Poleg stanovanja v izmeri približno 100 m2
in gostinskega lokala je še nastanitveni gostinski obrat z bivalno površino v
izmeri približno 1.500 m2. Na tem naslovu ima prebivališče prijavljeno 260
tujcev.

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

»V Upravni enoti Krško ne razpolagamo s podatki o številu prijavljenih oseb po
naslovih. Na zahtevo smo od ministrstva za notranje zadeve pridobili podatke, ki
izkazujejo, da je na enem naslovu prijavljenih 260 tujcev, na še štirih drugih pa
med 20 in 44. Na treh od petih omenjenih naslovih opravlja registrirano
nastanitveno dejavnost pravna oseba, stanodajalec, dva naslova sta v lasti
fizične osebe,« je na naše poizvedovanje povedala načelnica Lidija Božič.
Sicer pa je po podatkih ministrstva za notranje zadeve na območju Upravne
enote Krško skupaj devet naslovov, kjer je število stalno ali začasno prijavljenih
oseb, tako državljanov Slovenije kot tujcev, večje od 20. Poleg že zgoraj
omenjenih naslovov je to še naslov doma starejših občanov in naslov centra za
socialno delo (CSD). Na naslovu CSD imajo prijavljeno zakonsko prebivališče
osebe (brezdomci, stanovalci objektov brez hišnih številk), za katere je bilo
ugotovljeno, da njihovo bivanje in okoliščine izpolnjujejo pogoje za tovrstno
prijavo, na preostalih dveh naslovih, kjer je prijavljenih med 30 in 35 oseb, pa
prebivajo predstavniki romske skupnosti.
Ljubo Dejanović, pri katerem smo želeli preveriti, ali res na naslovu Tovarniške 6
prebiva 260 ljudi in koliko prostora imajo na voljo, na objavljeni mobilni številki ni
bil dosegljiv.
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Kako se s problemom fiktivnih prebivališč sppčajo v drugih upravnih
enotah na Doslenjskem, v Posavju in Beli krajini, preberite v novem
Dolenjskem listu.
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J. Koršič
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Vrednost
opravljenih
gradbenih

del je avgusta
zrasla,

v osmih

mesecih nižja
od lanske
nost

VASILIJ KRIVEC

Vrednost

Vrednost gradbenih del, opravljenih

podatkih Statističnega urada Re-

publike Slovenije nižja kot v

gradbenih

višja od letošnje julijske

in

lanske

pred tem je vrednost opravljenih gradbe-

je bila za 5,3

nih del

na

mesečni

ravni

štiri zaporedne

mesece upadala. Vendar je bila tokrat viš-

ja kot v prejšnjem mesecu samo vrednost
gradbenih del, opravljenih na inženirskih
objektih, in sicer za 6,6 odstotka. Vred-

del
Dvig vrednosti tudi na mesečni ravni

av-

Avgustovska

vrednost

je v primerjavi

zju-

nost gradbenih del na stavbah je bila za 6,3

odstotka nižja, pri čemer je bila vrednost
gradbenih del za 2,9 odstotka nižja na stanovanjskih in za devet odstotkov na nestanovanjskih stavbah.

prvih osmih mesecih letos je bila vred-

nost

pa

odstotka višja.

gustovske.

V

stavbah

del na nestanovanjskih

na stanovanjskih stavbah,

istem

obdobju 2019. Avgusta letos pa je bila
vrednost opravljenih

lijsko tega leta zrasla za 2,5 odstotka. To je
bilo drugo zaporedno mesečno zvišanje,

je bila za 11,6 odstotka nižja kot v avgustu
2019; vrednost gradbenih del, opravljenih

v prvih osmih mesecih 2020, je bila
po

nižja za 7,3 odstotka.

gradbenih del, opravljenih na stav-

bah, na letni ravni

vasillj.krlvec@flnance.sl

opravljenih gradbenih del za 3,8 od-

stotka nižja kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bila vrednost del na stavbah nižja za 6,4, na gradbenih inženirskih
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objektih pa za 2,4 odstotka.
Avgusta je vrednost na

letni ravni

zrasla

Avgustovska vrednost je bila v primerjavi z

lansko avgustovsko višja za 4,8 odstot-

ka, rast so zaznali prvič po petih mesecih.

Vendar je bila v tem mesecu višja kot pred
letom dni samo vrednost gradbenih del,
opravljenih na inženirskih objektih, in sicer za

11,4 odstotka, medtem ko je vred-

■

cc

m
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GORICA

-

Knjiga Les Slovenes v galeriji Ars

V usodah aleksandrink
ni bilo vse negativno

...

V okviru niza srečanj z avtorji, ki poteka v galeriji Ars na Travniku, je prejšnji
teden prišla na vrsto Darinka Kozinc s
knjigo Les Slovenes. Z njo se je pogovarjala
Nadia Roncelli, zastopnica založbe Mladika,
ki je uvodoma povedala, da gre že za

drugo

besedilo,

ki

ga

avtorica

posveča

aleksandrinkam.
Obravnavano časovno obdobje zaobjema leta od 1937 do 1952, ko je družbena
revolucija v Egiptu odpravila monarhijo in
jo nadomestila z republiko. Zaključilo seje
obdobje bogatenja višjih slojev, ki so si desedetja privoščili številne hišne pomočnice,

Od desne
Darinka Kozinc
in Nadia Roncelli

katerimi so Slovenke nastopale kot
dojilje, sobarice in kuharice, a tudi kot
upraviteljice, medtem ko so za bolj pridehna
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med

BUMBACA

dela bila na razpolago afriška dekleta, zlasti
Koptinje. Gradnja in nato izkoriščanje Sueškega prekopa sta pognala v tok velike kapitale, ki so krožili v Kairu in Aleksandriji.

da so dekleta in žene, mlade matere,
odhajale v Afriko zaradi zaslužka, ki je poVe se,

magal blaženju revščine v Vipavski dolini

okoliških planotah. Njihov povratek
domov, od koder so nekatere spet odhajale
v svet, je bil vprašljiv iz več vidikov. Otroci

in na

jih niso poznali in so bili nezaupljivi do
njih z zavestno ali nezavedno obtožbo, da
jih

zapustile. Ob

prihodu na

afriško

menile so se domače patriarhalnosti, sicer
odpravljale na
pa so se ženske že prej
služenje v velika mesta. Začelo se je leta
1860. Tudi njihovi možje ali očetje, sicer ne

so

videz v oblačenju

svoj

in

prevzele so

vrsto novih pogledov glede vzgoje otrok ter

vedenjskih obrazcev, ki so pospešili civilizacijsko dozorevanje njihovega okolja. Včasih

vsi, so prevzemali nase sledenje otrokom in

je to bilo rahlo moteče, a na drugi strani je

jih razbremenili te skrbi. Pri premožnih gospodarjih, Egipčanih, Grkih, Francozih, Bel-

očitno,

da ni

na

mestu

gijcih in seveda njihovih soprogah so med
Furlankami, Grkinjami, Italijankami vzbujale

prisotne. Pričevanja

večje zaupanje, ker so bile delavne, navajene

beznicah

reda

čunavanje razkriva,

in zadržane, ne klečeplazne.

Pahljača

sum

o moralnem

propadu, čeprav so izjeme vedno in povsod

moških izseljencev

po-

trjujejo, da Slovenk niso nikjer srečevali po
in kuplerajih. Preverjanje in izra-

da je bilo aleksandrink

njihovih zgodb je zelo raznolika. Sicer pa
velja, da so se skoraj stoodstotno vrnile v

narodnost je v njih ostala čvrsta, po povratku

primorske domačije za razliko od moških,

so bile bolje

v nove domove.

ki

(francoščina)

Avtorica je poudarila, da v usodah
aleksandrink ni bilo vse negativno. Razbre-

magale reševati zadolžene kmetije, izboljšale

so

obalo so se naslanjale na šolske sestre, ki so
jih usmerjale in jim sledile tudi po vključitvi

so odhajali

tam

niso

v Severno Ameriko in se

nikoli

več

vrnili. Gmotno

od

so po-

okrog sedem tisoč; raje več kot manj. Tudi

težkemu

osebno,

na primer

opremljene pri

jezikovno

kljubovanju

in zapletenemu vojnemu dogajanju

na naših tleh. (ar)
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Ustavno sodišče zavrglo pritožbo kmetov zoper sklep
Mola v zvezi s C0
19.10.2020 11:01

Ljubljana, 19. oktobra (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo
ljubljanskih kmetov zoper sklep Mestne občine Ljubljana (Mol) o ugotovitvi javne
koristi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je sodišče prav
tako zavrglo.
Kot navaja ustavno sodišče, so pritožniki z ustavno pritožbo izpodbijali sklep Mola o
ugotovitvi nujne potrebnosti in izkazani javni koristi gradnje povezovalnega kanala C0 ter z
njo povezano uporabo delovnega pasu zaradi ureditve gradbišča in transportne poti na
nepremičninah v zasebni lasti. Čeprav so namreč lastniki zemljišč, naj Mol z njimi ne bi
sklenila pravnega posla za pridobitev služnosti ali pravice do začasne uporabe njihovih
zemljišč, niti naj teh zemljišč ne bi razlastila.
Pritožniki so zoper isti sklep vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti. Predlagali so, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje
izpodbijanega sklepa.

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

Sodišče je v odločitvi spomnilo, da se ustavna pritožba lahko vloži zaradi kršitve človekove
pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ
lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznika ali pravne osebe.
Pri izpodbijanem sklepu gre medtem za posamični (deklaratorni upravni) akt. Njegov
namen je rešiti vprašanje nujne potrebnosti gradnje konkretnega objekta javne
infrastrukture in njene javne koristi, ki bo odločilno za rešitev pravnih razmerij, o katerih bo
pristojni organ na podlagi ustrezne zahteve Mola odločal v postopku za vzpostavitev
pravice uporabe oziroma služnosti v javno korist.
Čeprav izpodbijani sklep opredeljuje nepremičnine, na katere se nanaša ugotovitev o nujni
potrebnosti in izkazani javni koristi gradnje, to samo po sebi še ne vpliva na lastninska
upravičenja pritožnikov, zlasti ne na način, ki bi imel za posledico omejitev njihove
lastninske pravice, je izpostavilo sodišče. Do posega v to pravico bo lahko prišlo šele, ko
bo pristojni organ odločil, da se na nepremičninah, ki so v lasti pritožnikov, ustanovi pravica
začasne uporabe oziroma služnost v javno korist.
Ker torej izpodbijani sklep ne vsebuje odločitve o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi
pritožnikov, ne gre za posamičen akt, ki ga je mogoče izpodbijati z ustavno pritožbo. Zato je
ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
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Podobno zato, ker izpodbijani sklep ni predpis ali splošni akt, temveč posamičen akt,
ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno. Zato je zavrglo tudi
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti.
Ljubljanski mestni svetniki v začetku maja letos potrdili sklep, ki občini daje pravno podlago
za sklepanje pogodb o uporabi zasebnih parcel za določen čas oziroma o ustanovitvi
služnosti v javno korist. Če to zaradi nasprotovanja lastnikov ne bi bilo mogoče, bo imela
občina možnost uvedbe postopka za omejitev lastninske pravice z uporabo za določen čas.
Na občini pričakujejo, da bodo imeli s temi postopki za okoli 300.000 evrov stroškov za
plačilo odškodnin.
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Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta Čisto
zate, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad. Projekt razburja zaradi trase, ki naj
bi na spornem kraku od Broda do Ježice tekla nad vodnim zajetjem, s čimer bi bila
ogrožena pitna voda prebivalcev Ljubljane.
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