Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 7. 2020
Število objav: 20
Internet: 18
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 13
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
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1

Povzetek
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Povzetek

Naslov

Velenjska občina z vlogo za položaj stranskega udeleženca glede sosežiga v Tešu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...oddaljena le okoli 550 metrov, poudarjajo na občini. Velenjska občina je z obrazloženo vlogo položaj stranskega
udeleženca priglasila tako po določbah gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Okoljsko...

Naslov

Velenjska občina z vlogo za položaj stranskega udeleženca glede sosežiga v Tešu
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...oddaljena le okoli 550 metrov, poudarjajo na občini. Velenjska občina je z obrazloženo vlogo položaj stranskega
udeleženca priglasila tako po določbah gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Okoljsko...

Naslov

Termit osumljen kaznivega dejanja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovensko in evropsko zakonodajo,« se je navezal za mnenje državnega odvetništva v zvezi s podeljevanjem
slovenskih tehničnih soglasij, ki jih izdaja zavod za gradbeništvo in so podlaga za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja. Državno odvetništvo je med drugim zapisalo, da je nezakonito podeljevanje slovenskih tehničnih...

Naslov

Kislo presenečenje pri prenovi železniškega predora Karavanke

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...okoljevarstvenega soglasja, pri nas pa je ARSO po letu in pol mletja papirjev ugotovil, da je soglasje potrebno. Foto:
DRSI Več iz teme: prenova > infrastruktura > gradbeništvo > železnice > Avstrija > Strabag > Damir Topolko > Infra >
Slovenske železnice > SŽ - Železniško... > GH Holding > Agencija Republike... > Na razpisu za...

Naslov

Kakšen je položaj pri največjih izvoznikih? Veliko boljši, kot je kazalo!

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 7. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke višja kot maja; razpoloženje se je izboljšalo v vseh gospodarskih segmentih, od industrije do
storitvenih dejavnosti, v trgovini na drobno in gradbeništvu, tudi nasploh med porabniki. Vseeno pa je bil junija kazalnik
glede na isti mesec lani nižji za 29,3 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa za 24,1...
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Naslov

Kislo presenečenje pri prenovi železniškega predora Karavanke

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...okoljevarstvenega soglasja, pri nas pa je ARSO po letu in pol mletja papirjev ugotovil, da je soglasje potrebno. Foto:
DRSI Več iz teme: prenova > infrastruktura > gradbeništvo > železnice > Avstrija > Strabag > Damir Topolko > Infra >
Slovenske železnice > SŽ - Železniško... > GH Holding > Agencija Republike... > Na razpisu za...

Naslov

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto porušili

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeni zakon

...zobozdravstvena ambulanta. Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne
izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi
statično protipotresno sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili...

Naslov

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto porušili

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeni zakon

...zobozdravstvena ambulanta. Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne
izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi
statično protipotresno sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili...

Naslov

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto porušili

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeni zakon

...zobozdravstvena ambulanta. Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne
izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi
statično protipotresno sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili...

Naslov

Po dolgih letih znova stanovanjska gradnja

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 295 cm2

...naslednjih letih povečati predvsem fond neprofitnih stanovanj, a se hkrati ne bodo branili vlagateljev, ki bi gradili tržna
stanovanja. K iskanju možnosti graditve večstanovanjskih objektov jih sili naraščajoče število prebivalcev, občina je
zaradi svoje lege z dobro navezavo na avtocesto privlačna za bivanje, imajo...
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Naslov

Prva 3D-natisnjena hiša

Medij

T3tech.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Antwerpnu je zrasla prva 3D-natisnjena dvonadstropna stanovanjska hiša na svetu. Kampc C, belgijski Center za
trajnostnostne in inovacijske tehnologije v gradbeništvu, je v okolici Antwerpna natisnil prvo dvonadstropno
stanovanjsko hišo na svetu. Hiša ima 90 m stanovanjske površine, natisnil pa jo je 10 x 10 metrov velik...

Naslov

Sporočilo za javnost – Uredbe o odpadkih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo ter
spremembe gradbene zakonodaje za pospešitev investicij

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Administrator

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...enostavni poslovni objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v Italiji pa za četrtino krajši. Mag. Vekoslav
Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: » Verjamemo, da imamo gospodarstvo in
okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči...

Naslov

SLEDI EVROPSKA ZELENA REVOLUCIJA

Medij

EGES, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 60

Površina: 1.053 cm
2

...ponovne sposobnosti popravljanja večine elektronskih naprav. Medtem ko so jih včasih redno popravljali, jih danes,
ko se pokvarijo, večinoma vržejo stran. GRADBENIŠTVO Energetske prenove stavb, ki se izvajajo po vsej EU, bi
morale postati referenčni projekt za ves svet. Navsezadnje na stavbe in njihove ogrevalne sisteme...

Naslov

Kaj občinam predlagajo mladi?

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Barbara Remec

Teme

Gradbeni zakon

...delavnici so razpravljali tudi o rabi Ljubljanskega barja za kmetijske namene in kot prostor za prostočasne aktivnosti
in sprehajanje psov, poenostavitvi gradbene zakonodaje, izobraževanjih s poudarkom na trženju in izmenjavi znanj
med generacijami. Mladi kmetje so navedli razloge, zakaj kmetijstvo in podeželje nista privlačna...

Naslov

Kaj občinam predlagajo mladi?

Medij

Kristijanhrastar.kmeckiglas.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Barbara Remec

Teme

Gradbeni zakon

...delavnici so razpravljali tudi o rabi Ljubljanskega barja za kmetijske namene in kot prostor za prostočasne aktivnosti
in sprehajanje psov, poenostavitvi gradbene zakonodaje, izobraževanjih s poudarkom na trženju in izmenjavi znanj
med generacijami. Mladi kmetje so navedli razloge, zakaj kmetijstvo in podeželje nista privlačna...
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Naslov

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje informacij javnega značaja in
priglasitev udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...objavlja javna naznanila za konkretni postopek. Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj
stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni...

Naslov

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje

Medij

Nascas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...objavlja javna naznanila za konkretni postopek. Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj
stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni...

Naslov

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje informacij javnega značaja in
priglasitev udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...objavlja javna naznanila za konkretni postopek. Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj
stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni...

Naslov

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje informacij javnega značaja in
priglasitev udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF

Medij

Velenje.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...objavlja javna naznanila za konkretni postopek. Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj
stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni...

Naslov

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje informacij javnega značaja in
priglasitev udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF

Medij

Velenje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...objavlja javna naznanila za konkretni postopek. Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj
stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem
gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni...
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.07.2020
Wednesday,
Sreda,
15:12 15:12

Kazalo

https://www.sta.si/2788784/velenjska-obcina-z-vlog...

1/1

Velenjska občina z vlogo za položaj stranskega
udeleženca glede sosežiga v Tešu
Velenjska občina je priglasila položaj stranskega udeleženca pri odločanju Agencije RS za okolje (Arso) o
okoljevarstvenem soglasju za načrtovan sosežig goriva iz odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Predvidena lokacija
sosežigalne naprave je namreč od meje velenjske občine oddaljena le okoli 550 metrov, poudarjajo na občini.
Velenjska občina je z obrazloženo vlogo položaj stranskega udeleženca priglasila tako po določbah gradbenega zakona,
ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem postopku, kot tudi po določbah zakona o varstvu okolja
glede strank v postopku. Okoljsko ministrstvo je vlogo v reševanje odstopilo Arsu, so sporočili z občine.
Pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca v velenjski občini vidijo v zagotavljanju nesporno zdravega
okolja prebivalcev Velenja, ki neposredno meji na občino Šoštanj, kjer ima Teš svoj sedež in kjer načrtuje aktivnosti
sosežiga goriva iz odpadkov.
Po navedbah občine je Teš prav tako lastnik zemljišč na območju Velenja in ta uporablja za procese, ki se izvajajo
znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega
odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov.
Teš je sicer v začetku tega meseca na Arso poslal poročilo o presoji vplivov na okolje sosežiga goriva SRF, pridobljenega
iz nenevarnih odpadkov, v šestem bloku in tako uradno začel postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za
sosežig tega goriva. Naložba v sosežig naj bi stala od šest do 10 milijonov evrov.

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

V Tešu bi letno porabili do največ 160.000 ton goriva oz. do največ šest odstotkov masnega deleža k osnovnemu gorivu
lignitu. To gorivo bi v Teš predvidoma dostavljalo 25 tovornjakov na dan šest dni v tednu. Dovoz bi potekal v zaprtem
tovoru, sprejem in doziranje pa bi se izvajala v zaprtem objektu s sistemom podtlaka in odvodom zraka v višje zračne
plasti.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.07.2020
Wednesday,
Sreda,
19:08 19:08

Kazalo

https://www.sta.si/2788888/velenjska-obcina-z-vlog...

1/1

Velenjska občina z vlogo za položaj stranskega
udeleženca glede sosežiga v Tešu (dopolnjeno)
Velenjska občina je priglasila položaj stranskega udeleženca pri odločanju Agencije RS za okolje (Arso) o
okoljevarstvenem soglasju za načrtovan sosežig goriva iz odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Predvidena lokacija
sosežigalne naprave je namreč od meje velenjske občine oddaljena le okoli 550 metrov, poudarjajo na občini.
Velenjska občina je z obrazloženo vlogo položaj stranskega udeleženca priglasila tako po določbah gradbenega zakona,
ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem postopku, kot tudi po določbah zakona o varstvu okolja
glede strank v postopku. Okoljsko ministrstvo je vlogo v reševanje odstopilo Arsu, so sporočili z občine.
Pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca v velenjski občini vidijo v zagotavljanju nesporno zdravega
okolja prebivalcev Velenja, ki neposredno meji na občino Šoštanj, kjer ima Teš svoj sedež in kjer načrtuje aktivnosti
sosežiga goriva iz odpadkov.
Po navedbah občine je Teš prav tako lastnik zemljišč na območju Velenja in ta uporablja za procese, ki se izvajajo
znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega
odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov.
Na šoštanjski občini pa so za STA povedali, da postopka priglasitve niso začeli, zato niso temeljna stranka takšnega
postopka. "Okoljsko ministrstvo občine o postopku in o njeni možnosti vključitve v postopek ni seznanilo, torej ni ocenilo,
da se ta postopek v čem dotika občine. Zaradi tega do vključitve občine kot upravičenega subjekta ali subjekta s pravnim
interesom v postopku pred ministrstvom ni prišlo", so še pojasnili.

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

Teš je sicer v začetku tega meseca na Arso poslal poročilo o presoji vplivov na okolje sosežiga goriva SRF, pridobljenega
iz nenevarnih odpadkov, v šestem bloku in tako uradno začel postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za
sosežig tega goriva. Naložba v sosežig naj bi stala od šest do 10 milijonov evrov.
V Tešu bi letno porabili do največ 160.000 ton goriva oz. do največ šest odstotkov masnega deleža k osnovnemu gorivu
lignitu. To gorivo bi v Teš predvidoma dostavljalo 25 tovornjakov na dan šest dni v tednu. Dovoz bi potekal v zaprtem
tovoru, sprejem in doziranje pa bi se izvajala v zaprtem objektu s sistemom podtlaka in odvodom zraka v višje zračne
plasti.
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Dnevnik.si
Država: Slovenija

22.07.2020
Sreda

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042934750/lokalno/osrednja...

1/3

Termit osumljen kaznivega dejanja
Kriminalisti so ugotovili, da je moravški Termit odpadke, za katere ni imel dovoljenja,
vgrajeval v peskokop Drtija. Zoper vodstvo podjetja so vložili kazensko ovadbo. V
Termitu obtožbe zanikajo. Državno odvetništvo opozarja na nepravilnosti pri
dodeljevanju slovenskih tehničnih soglasij.
Andraž Rožman

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

23. julij 2020 00:00
23. julij 2020 0:00
Predviden čas branja: 4 min

Vodstvo moravškega Termita je osumljeno kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. (Foto: Anita Vošnjak)

Zgodba o (ne)dovoljenih odpadkih v moravškem podjetju Termit bo dobila sodni epilog.
Ljubljanski kriminalisti so končali predkazenski postopek, v katerem so ugotovili, da obstaja
utemeljen sum, da so osumljeni (neuradno je to vodstvo Termita) od leta 2010 do sredine 2019
pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja. Zato so
vložili kazensko ovadbo na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani zaradi suma kaznivega
dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Zagrožena kazen je do osem let zapora.
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Dnevnik.si
Država: Slovenija

22.07.2020
Sreda

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042934750/lokalno/osrednja...
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Odpadke vgrajevali v peskokop
Kriminalisti so na podlagi ovadbe okoljskega inšpektorata ter podatkov, ki so jih zbrali sami,
ugotovili, da so v Moravčah poleg nenevarnih odpadkov, ki jih Termit lahko zbira, zbirali tudi
odpadke, za katere nimajo okoljevarstvenega dovoljenja. Dognali so še, »da vseh odpadkov, za
katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem«.
Odpadke, za katere niso imeli dovoljenja, »so prevažali na območje, namenjeno za sanacijo
rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali«. Na policiji dodajajo, da so osumljenci
povzročili nevarnost in škodo zraku in zemlji, prav tako je bilo njihovo ravnanje škodljivo in
nevarno za živali in rastline. Kot pravi policija, je bilo to potrjeno tudi s poročilom agencije za
okolje. Lani so vzorčenja in kemijske analize sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih
voda na območju peskokopa Drtija namreč pokazali onesnaženost.
V Termitu pravijo, da z ugotovitvami policije niso seznanjeni, in trdijo, da še ni jasno, ali so res z
onesnaževanjem škodili okolju. »Termit se je pritožil zoper lansko analizo agencije za okolje, ta
pa še ni izvedla vseh postopkov, ki bi potrdili ustreznost njihovega poročila,« pravi svetovalka
uprave Alenka Pavlin, ki vztraja, da Termit ni deloval v nasprotju z zakonodajo. Agencija za
okolje v postopku ugotavlja, kdo je odgovoren za onesnaženje. Okoljski inšpektorat je Termitu že
pred letom dni prepovedal sprejem in predelavo odpadkov v Drtiji, ministrstvo za okolje pa je kot
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

drugostopenjski organ pritožbo podjetja zavrnilo. Termit spoštuje odločbo, ki še ni pravnomočna,
kajti poteka upravni spor, zato inšpektorat ni predlagal odvzema okoljevarstvenega dovoljenja.

Državno odvetništvo opozorilo na nezakonitost
Na početje Termita že ves čas opozarja moravška lokalna skupnost. Ugotovitve policije nekateri
razumejo kot pomembne za to problematiko v celotni državi. »To, kar se dogaja s Termitom, je le
vrh ledene gore,« član moravške civilne iniciative in predsednik politične stranke Zelena dežela –
ZaDa Jurij Kočar ugotovitve kriminalistov vidi kot potrditev, da je ustvarjanje novih proizvodov iz
mešanih odpadkov zgolj pretveza, za katero se skriva odlaganje gradbenih odpadkov na
deponije, tako v Moravčah kot drugod. »Gre za pravni obvod, s katerim se znebijo ogromnih
količin industrijskih odpadkov. A izkazalo se je, da to ni v skladu s slovensko in evropsko
zakonodajo,« se je navezal za mnenje državnega odvetništva v zvezi s podeljevanjem slovenskih
tehničnih soglasij, ki jih izdaja zavod za gradbeništvo in so podlaga za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja.
Državno odvetništvo je med drugim zapisalo, da je nezakonito podeljevanje slovenskih tehničnih
soglasij za gradbene proizvode, ki naj bi nastali kot rezultat predelave odpadkov, a zanje niso bila
določena merila za izgubo statusa odpadka. Medtem ko zavod za gradbeništvo zanika
nezakonito izdajanje soglasij, je državno odvetništvo dodalo, da je v takšnih primerih nezakonito
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tudi izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj. »S takšno prakso agencija za okolje dovoljuje uporabo
odpadkov v nasprotju s predpisi o odpadkih, s čimer se ogrožata človekovo zdravje in okolje,« so
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zapisali.
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Kislo presenečenje pri prenovi železniškega predora
Karavanke
Čas branja: 3 min

0
22.07.2020 06:00

Izvajalec gradbenih del je izbran - Strabag bo prenavljal obe strani
predora za 68,3 milijona evrov. V Avstriji lahko začnejo, kaj pa v
Sloveniji?
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NATAŠA KORAŽIJA

Na avstrijski strani za nadgradnjo predora Karavanke ne potrebujejo okoljevarstvenega
soglasja, pri nas pa je ARSO po letu in pol mletja papirjev ugotovil, da je soglasje potrebno.
Foto: DRSI
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Več iz teme:
prenova >

infrastruktura >

Strabag >

Damir Topolko >

SŽ - Železniško... >

gradbeništvo >
Infra >

GH Holding >

železnice >

Avstrija >

Slovenske železnice >
Agencija Republike... >

Na razpisu za prenovo železniškega predora Karavanke je zmagal Strabag, gradbena
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dela bodo opravili 68,3 milijona evrov plus DDV. Približno 45 odstotkov stroškov
prenove odpade na Slovenijo, to je 33,6 milijona evrov plus DDV, preostanek pa na
Avstrijo. V kasnejših razpisih naj bi izbrali še izvajalca za vozno mrežo in signalnovarnostne naprave, kar bo stalo približno 20 milijonov evrov.

Preberite tudi
4,5 milijarde evrov naložb v promet. Kako bomo to plačali?
Direkcija za infrastrukturo z inovacijo nad Karavanke: objavili so
skupni razpis z Avstrijci

DRSI z inovacijo nad Karavanke
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Pisali smo že, da so se na Direkciji za infrastrukturo (DRSI), ki jo je takrat
vodil Damir Topolko, hoteli izogniti Darsovemu polomu z zamudami pri gradnji
druge cevi Karavanke - tam so Avstrijci začeli vrtati predor približno leto in pol pred
nami. Zato so na DRSI na pobudo Topolka navezali stike z ÖBB Infra, ki vodi
naložbe v železniško infrastrukturo na avstrijski strani in zastavili skupni razpis za
prenovo železniškega predora. Razpis so objavili lani decembra, izbira izvajalca je
potekala po avstrijski zakonodaji o javnem naročanju, tudi pritožbe na izbiro so
potekale po avstrijski zakonodaji. Na razpisu je zmagal Strabag, izbira izvajalca je od
včeraj pravnomočna. Prispeli sta zgolj dve ponudbi, neizbrana je bila skupinska
ponudba (Swietelsky AG, Bahnbau Graz; Östu-Stettin Hoch und Tiefbau GmbH,
Rhomberg Bahntechnik GmbH, Bahnbau und Ausrüstung; SŽ-ŽGP, Tehnična
komerciala in GH Holding), ki bi progo prenavljali za 73,1 milijonov evrov.

Lahko Strabag zažene prenovo?
Ali to pomeni, da lahko izvajalec začne s prenovo? V Avstriji lahko, v Sloveniji pa ne.
DRSI je pred približno letom in pol pri ARSO sprožil postopek presoje glede
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Na avstrijski strani je tamkajšnja okoljska
agencija v nekaj tednih izdala odločbo, da ÖBB Infra za prenovo predora ne potrebuje
okoljevarstvenega soglasja. Na slovenski strani so leto in pol pričakovali, da bodo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dobili enak odgovor. Uradnega odgovora dolgo ni bilo, pred nekaj dnevi pa so z
Agencije za okolje sporočili, da za prenovo potrebujejo okoljevarstveno soglasje. To
med drugim pomeni, da bodo morali na Direkciji za infrastrukturo predložiti vrsto
študij in analiz o vplivu na vode, hrup, okolje in podobno. Čeprav gre zgolj za prenovo
in posodabljanje proge na že obstoječi trasi.

Zakaj v Avstriji ne potrebujejo soglasja, pri nas pa ga?
V čem se prenova predora predora na avstrijski strani razlikuje od prenove na naši
strani? Odgovor ministrstva za okolje oziroma Arsa še pričakujemo. Kako dolgo traja
postopek pridobivanja? Glede na dosedanjo prakso gre za 'nepredvidljivo časovno
komponento', zadeve pa se lahko časovno nenavadno razpotegnejo.
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Postopek za Pragersko traja več kot tri leta
Primer: pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo železniškega vozlišča
Pragersko traja že več kot tri leta. Na DRSI so začeli pridobivati okoljevarstveno
soglasje pomladi 2017, a ga še vedno nimajo, čeprav gre tudi v tem primeru za poseg
na že obstoječi trasi proge. Ker ni okoljevarstvenega soglasja, ni mogoče narediti
izboljšav, kot so urejanje nivojskih križanj ali izvedba protihrupnih ukrepov. Izvajalec
za nadgradnjo vozlišča Pragersko je bil izbran že pomladi 2019. Za projekt je
predvidenih približno 40 milijonov evrov evropskega denarja, ki jih zaradi nemarno
dolgega postopka še nismo uspeli začeti črpati.

Začetek del avgusta, konec septembra 2021
Začetek pripravljalnih del je predviden 10. avgusta, večino del pa bodo opravili v času
popolne zapore proge od 5. oktobrfa 2020 do 10. julija 2021, ker so dela vezana na
zaporo tirov na odseku železniške proge od železniške postaje Jesenice do železniške
postaje Podrožca. Zaključek vseh del je predviden septembra leta 2021. Zaradi
natančno določenega časovnega okna zaprtja proge z začetkom del ne bi smeli
zamujati.
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Proga je zdaj dvotirna, po novem bo enotirna
V okviru nadgradnje železniškega predora Karavanke je predvideno:
- odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru in na odseku proge od
postaje Jesenice do postaje Podrožca,
- izvedba »izvlečnega tira« v območju postaje Jesenice- ohranitev delne dvotirnosti,
- sanacija poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi,
- ureditev odvodnjavanja
- gradnja intervencijskih hodnikov po celotni dolžini predora,
- ureditev vozne mreže,
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- ureditev signalno-varnostnih naprav za vodenje in zavarovanje železniškega
prometa v predoru ter vzpostavitev avtomatskega progovnega bloka (APB),
- ureditev sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
- obnova in restavriranje portala.

Foto: Tomaz Polenšek
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Nazaj v zgodovino: proga je zdaj dvotirna, po
novem bo enotirna. V prihodnje je sicer
predvidena zasnova vzporedne trase, a jo bo treba
najprej umestiti v prostor, postopek umeščanja naj
bi končali do leta 2027

15

22.07.2020

Finance.si

Sreda, 14:06

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 10

https://www.finance.si/8964173/Kaksen-je-polozaj-p...

Kakšen je položaj pri največjih izvoznikih? Veliko boljši, kot
je kazalo!
Čas branja: 9 min

0
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Preverili smo, kakšni so trenutna naročila in poslovanje ter kakšne in
kako trdne so napovedi za leto 2021
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PETRA SOVDAT

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
gospodarska klima >
Gorenje >

Hisense >

industrija >
BSH >

BDP >

izvozniki >

Boštjan Gorjup >

ZMAR >
GZS >

Adria Mobil >

Aprila so nam izvozniki, od katerih je najbolj odvisno gibanje našega gospodarstva,
poročali o katastrofalnih upadih naročil, o skoraj v celoti ustavljenih proizvodnjah. Tudi
maja in junija je bilo slabo. Naročila na minus 50 odstotkih lanskih niso bila redka. Z
julijem se je položaj začel izboljševati. V tem trenutku je v več družbah precej bolje od
pričakovanj. A kako dolgo bo to trajalo? Si lahko oddahnemo? So nasrkali dobavitelji
nižje v verigi? Kako kaže za prihodnje leto?
Na svežo nacionalno statistiko o tem, kako jo je gospodarstvo odneslo v prvem polletju,
bomo morali počakati do konca avgusta. Bodo pa na statističnem uradu v prihodnjih
dneh objavili podatke o aktualnih tendencah med porabniki in menedžerji. Spomnimo,
da so se kazalniki, ki sestavljajo podatek o gospodarski klimi, junija okrepili že drugič
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zapored – vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju za 8,7 odstotne točke
višja kot maja; razpoloženje se je izboljšalo v vseh gospodarskih segmentih, od industrije
do storitvenih dejavnosti, v trgovini na drobno in gradbeništvu, tudi nasploh med
porabniki. Vseeno pa je bil junija kazalnik glede na isti mesec lani nižji za 29,3 odstotne
točke, od dolgoletnega povprečja pa za 24,1 odstotne točke.

Preberite tudi
Slovenski izvoz aprila strmoglavil. Kakšne so napovedi?

Zadnji podatki za gospodarsko rast so za prvo četrtletje: BDP se je glede na prvo lansko
četrtletje skrčil za 3,4 odstotka, a to se zdi že »stoletje« nazaj. Po
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napovedih Umarja lahko še za prvo polovico leta pričakujemo poslabšanje
makroekonomske slike – to so izpričevali tudi menedžerji v največjih družbah. A julij
je v industrijo že prinesel več naročil in optimizma. »Ne smemo pa se preveč sprostiti, še
je treba delati na več scenarijih,« pripovedujejo naši sogovorniki, ki sodijo med največje
slovenske izvoznike.

1. Gorenje: namesto velikega odpuščanja novo zaposlovanje
V velenjskem proizvajalcu bele tehnike so spomladi razburjali z napovedjo odpuščanj – v
Sloveniji so napovedali tisoč odpovedi! A odpuščanj zdaj ne bo, razen upokojevanj
in odhodov na čakanje na pokoj, toda pri tistih, ki to sami želijo. Kitajski lastniki tega
sicer ne komunicirajo, čeprav je pozitivna novica. So nam pa povedali, da so se naročila
močno popravila, in to ne le v primerjavi s koronačasom. Naročila do oktobra so od tistih
v istem času lani večja za 20 odstotkov, najbolj so se povečala v segmentu kuhalnih
aparatov, hladilnikov in pomivalnih strojev, nam je povedal Chao Liu, v Gorenju
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odgovoren za proizvodnjo.

Foto: Press

V Gorenju je proizvodnja spomladi stala tri tedne, aprila so bila naročila glede na lanski
april manjša za 53 odstotkov. Državne pomoči družba ne prejema več, saj je hitro dosegla
največji dovoljeni znesek pomoči, to je 800 tisoč evrov. Država zdaj sofinancira le strošek
odrejenih karanten za zaposlene, trenutno jih je takih okoli 50. Vendar pa ne gre za
kitajske sodelavce – ves promet s Kitajsko je bil ustavljen že januarja, so nam povedali v
družbi.
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Gorenje je junija prvič letos in prvič po lanskem poletju poslovalo z dobičkom. Do 10.
avgusta bo družba na kolektivnem dopustu, a medtem ne bodo počivali v celoti, saj
potrebujejo z zagonom proizvodnje okoli sto novih zaposlenih v proizvodnji, ponujene
jim bodo pogodbe do konca oktobra. Hkrati se pripravljajo na zagon proizvodnje
televizorjev, kar je bilo v zraku kar nekaj časa. Ne bodo gradili, uporabili bodo zdajšnje
objekte in v te namestili novo opremo. Treba bo izobraziti tudi nove zaposlene – za
proizvodnjo televizorjev jih potrebujejo okoli 350. Niso pa nam še povedali, ali bodo za
to v celoti zaposlili nove delavce ali bodo za proizvodnjo, ki naj bi deloma pokrivala tudi
mrtvo zimsko sezono pri drugih aparatih, uporabili zdajšnje zaposlene. Več bo znano
jeseni, so nam pa povedali, da je v načrtu, da proizvodnja (ta ne bo potekala v okviru
Gorenja, temveč v okviru televizijske divizije Hisensa) starta januarja.

2. BSH že dodatno zaposlil 150 ljudi
Nazarska družba kljub koroni ni obstala. »Nekako smo vedeli, da kriza za nas pomeni
dodatno delo. Ko so ljudje doma, več uporabljajo male gospodinjske aparate, ti se tudi
kvarijo, kupujejo nove ... Lanske rezultate presegamo za 10 odstotkov in ne pričakujemo,
da se bo do konca leta to bistveno spremenilo,« je optimističen šef Boscheve hčerinske
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

družbe Boštjan Gorjup.

Foto: Jure Makovec
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Še več, BSH je sredi korone zagnal stomilijonski projekt za proizvodnjo
pametnih aparatov za pripravo hrane, pri čemer bodo zaposlili še 200 ljudi, 150 so
jih že. Kot pravi Gorjup, se je v krizi najbolj povečala prodaja kuhinjskih robotov, pa tudi
kavnih aparatov.
V BSH niso uporabili državne pomoči, kakih posebnih sprememb v dobaviteljskih
verigah ne zaznavajo. Gorjup, sicer tudi predsednik GZS, državne ukrepe vseeno
pozdravlja. Upa, da bo država tudi v prihodnje omogočala delo na kratko. »Tako bodo v
družbah lažje premostili morebitna nova kratkotrajna nihanja v naročilih.« Kako pa je z
naročili v BSH za prihodnje leto? »Tega še ne morem komentirati, saj še pripravljamo
načrt,« pravi Gorjup.

3. Adria Mobil: Pripravljeni smo, da bomo vrnili državno pomoč
Novomeškega proizvajalca mobilnih domov je koronavirus zaprl za vsega dva tedna in
pol. »Znašli smo se v presečni množici turizma in avtomobilstva. Oba je epidemija
udarila, za nas pa to ne pomeni, da imamo dvojno težavo. Nasprotno, znašli smo se v
neki zelo zaželeni niši,« nam je razložil direktor prodaje Adrie Mobila Matjaž Grm.
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Zaradi lastne previdnosti so zmanjšali proizvodnjo in nekaj naročil še odpovedali. Sicer
pa delajo s polno paro, kljub izpadu proizvodnje pričakujejo, da se bodo do konca leta
približali lanskemu rekordnemu rezultatu.
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»Pripravljamo se, da bomo verjetno vračali državno koronapomoč, saj nam prihodki
skoraj gotovo ne bodo upadli za 10 odstotkov glede na lanske, kar je bil pogoj za
opustitev plačila socialnih prispevkov in čakanje na delo. Nam je to povsem v redu,«
pravi sogovornik – to namreč pomeni, da ustavitev javnega življenja podjetij ni zelo
prizadela. »Trenutno so naročila večja kot lani, povečanje je dvomestno, natančno ne
smem razkriti,« pove Grm.
»Pričakujemo, da bomo tudi v prihodnjem letu stabilni, a to se bo videlo šele jeseni.
Kljub dobrim napovedim delamo številne scenarije, da bomo pripravljeni na vse.« Tudi
Grm pravi, da sprememb v dobaviteljskih verigah ni bilo in jih tudi ne načrtujejo. »Če
bodo kakšne spremembe, je to povsem naravna posledica razvoja in komercialnih
pogojev,« pravi.

4. Iskra Mehanizmi: skoraj na normalnih obratih
»Vrnili smo se na skoraj normalne obrate,« pravi Marjan Pogačnik, šef družbe iz
Krope, ki deluje tako v avtomobilski in medicinski industriji kot tudi v proizvodnji malih
gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego. Kaj pomeni na normalnih obratih?

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

»Medtem ko sta bila april in maj katastrofa, smo zdaj na približno 90 odstotkih lanskih
naročil in tudi do konca leta kaže, da bo tako. Nekako imam občutek, da bodo naročila
konec leta nekoliko upadla, si pa ne znam razlagati, zakaj natančno. Morda vsi zadeve
jemljemo še malo preveč z rezervo,« je previden Pogačnik. Dodaja, da avtomobilski del
zaostaja za drugimi segmenti poslovanja: »Ta je približno med petino in četrtino slabši,
kot se je napovedovalo pred korono.«
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Foto: Jure Makovec

Kaj je zdaj drugače kot pred epidemijo? »Še vedno so naročila precej nestabilna, a smo
že daleč od spomladanskih razmer, ko so se odpovedovala tudi le dan prej. Gotovo za
teden dni vnaprej vemo, kaj bomo morali proizvesti, se pa da iz naročil in trendov kar
dobro napovedati, kako bo. Spet pa prihajajo napovedi naročil za prihodnje leto,« pravi
sogovornik.
Tudi v Iskri Mehanizmih ne prejemajo več državne pomoči, so pa po tem, ko so morali
približno 10 odstotkov oziroma 70 ljudi odpustiti, spet začeli zaposlovati. Kljub
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izboljšanju razmer imajo v režiji in menedžmentu še vedno za petino znižane plače. »Če
bo tako, kot kaže zdaj, bomo najpozneje oktobra spet začeli izplačevati s pogodbami
določene plače.«
»Kar nekaj težav v dobaviteljski verigi je bilo z Daljnim vzhodom, tudi logistiko. A so
nam pomagali predvsem kupci. Nekaj sprememb v dobaviteljskih verigah bo prinesla
predvsem izkušnja (ne)zanesljivosti, ne moremo si privoščiti tega, da ne bi dobavili
izdelka, a bistvenih ne bo,« še dodaja Pogačnik.

5. Hidria: Spet najemamo dodatne agencijske delavce
»V zadnjih tednih naročila pospešeno rastejo – po 70-odstotnem upadu naročil glede na
lanski april so se maja in junija najprej začela povečevati postopoma, junija smo bili na
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80 odstotkih običajnih naročil, za julij in avgust smo na minus 15 odstotkih. S tem pa
mora znati delati vsak menedžer, pravi Iztok Seljak iz idrijske Hidrie, ki je z julijem
izstopila iz vseh shem državnih koronapomoči. »Seveda še vedno znižujemo stroške,
povsod, kjer se da, od poslovnih potovanj do stroška dela in nabave surovin. Med
epidemijo smo ukrepali s predčasnim upokojevanjem in manjšim najemanjem
agencijskih delavcev, zdaj spet najemamo več. Dejstvo pa je, da bi brez državne pomoči
ugasnilo marsikatero podjetje ali pa se zdaj vsaj ne bi tako hitro pobralo,« dodaja Seljak.

Foto: Miloš Milač
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In naprej? »Od septembra je vse neznanka. Kriza še traja, je pa precej bolj plitka kot
spomladi. Pričakujemo, da bodo naročila za jesen za 15 do 20 odstotkov manjša od
lanskih. Previdni smo, tudi naložbe zato prelagamo za tri do šest mesecev. Je pa
pomembno, da naložb ne odpovedujemo, tako le začasno povečujemo likvidnost,«
razlaga prvi človek Hidrie, ki je skupaj z nekaj kolegi in poslovnežem Alexom
Luckmannom prav danes objavil prevzemno ponudbo za odkup nekaj manj kot
48-odstotnega deleža lastniške družbe Hidrie.
Kako pa kaže za prihodnje leto? »Računamo, da bomo leto 2021 končali približno 10
odstotkov pod lanskimi rezultati, leta 2022 pa naj bi se že vrnili na predkrizno raven. Ali
smo preveč optimistični ali pesimistični, bo pokazal čas – najlažje je spremeniti načrt
poslovanja,« končuje Seljak.
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6. Impol: Precej bolje je, kot smo pričakovali
»Trenutno smo na lanski ravni poslovanja, naročila prihajajo. Korona nas je oslabila vsaj
za petino glede na lani, zdaj pa počasi prihaja več naročil. Ob polletju smo glede na
lanskega na minus 20 odstotkih, moram pa dodati, da imamo v tem mesecu več naročil
kot julija lani,« pravi šef aluminijskega koncerna iz Slovenske Bistrice Jernej Čokl.
Čeprav tudi Impol še nima trdnih naročil za jesen, Čokl ostaja optimist. »Natančno tako
je, kot smo načrtovali pred kakim mesecem.« Torej ni slabše. In prostora za napredek
razmer je še. »V Nemčiji nekateri kupci še ne delajo polno,« pravi.

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

Foto: Jure Makovec

Najhuje, dodaja, je bilo pri njih maja in junija, so pa kljub epidemiji delali ves čas. Zdaj
naročila dobijo za mesec, največ dva vnaprej. »Upamo na najboljše,« dodaja sogovornik.
Pravi še, da se spremembe v industriji aluminija dogajajo. »Predvsem se želi z
evropskega in tudi ameriškega trga izločiti Kitajce. A to je bolj posledica trgovinskih vojn
kot koronavirusa,« opaža Čokl. To so tudi nove priložnosti za evropske proizvajalce.

7. Krka: Koronarekordno!
Skupina Krka je v prvem letošnjem polletju ustvarila 801,8 milijona evrov prihodkov od
prodaje izdelkov, kar je šestodstotna rast glede na isto lansko obdobje, je na nedavni
seji skupščine delničarjev povedal šef uprave Jože Colarič. To je največja
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prodaja v zgodovini Krke, 95 odstotkov pa je je bilo ustvarjene v tujini. Prihodki v
Sloveniji so bili – predvsem zaradi 46 odstotkov manjših prihodkov iz
turističnozdraviliškega dela poslovanja – manjši za 15 odstotkov. Tudi čisti dobiček je bil
večji kot v istem obdobju lani, za 15 odstotkov, precej, za dobro tretjino, se je povečala
dobičkovna EBITDA marža.

Foto: Jure Makovec

V Krki sicer poudarjajo, da rezultatov prvega polletja »nikakor ne gre pomnožiti z dve in
tako pričakovati letošnje celoletne rezultate«, zato poslovnega načrta za letos niso
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izboljšali. Od koronapomoči so vzeli le oprostitev plačila socialnih prispevkov, česar se v
bistvu ni dalo odpovedati. Delali so v skupinah, rotirajoče doma in v službi, da bi
zmanjšali možnost okužb, stopili pa so tudi na investicijsko zavoro. »V času epidemije
zunanji izvajalci na našo pobudo niso opravljali storitev, saj smo pri takšnih ukrepih
zaradi želje po zagotavljanju varnosti izredno strogi,« je pojasnil Colarič.
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Kislo presenečenje pri prenovi
železniškega predora Karavanke
Čas branja: 3 min

1
22.07.2020 06:00

Izvajalec gradbenih del je izbran - Strabag bo
prenavljal obe strani predora za 68,3 milijona evrov.
V Avstriji lahko začnejo, kaj pa v Sloveniji?
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NATAŠA KORAŽIJA

Na avstrijski strani za nadgradnjo predora Karavanke ne potrebujejo
okoljevarstvenega soglasja, pri nas pa je ARSO po letu in pol mletja
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papirjev ugotovil, da je soglasje potrebno.
Foto: DRSI

Več iz teme:
prenova >

infrastruktura >

Strabag >

Damir Topolko >

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

SŽ - Železniško... >

gradbeništvo >
Infra >

GH Holding >

železnice >

Avstrija >

Slovenske železnice >
Agencija Republike... >

Na razpisu za prenovo železniškega predora Karavanke je
zmagal Strabag, gradbena dela bodo opravili 68,3 milijona
evrov plus DDV. Približno 45 odstotkov stroškov prenove
odpade na Slovenijo, to je 33,6 milijona evrov plus DDV,
preostanek pa na Avstrijo. V kasnejših razpisih naj bi izbrali še
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izvajalca za vozno mrežo in signalno-varnostne naprave, kar bo
stalo približno 20 milijonov evrov.

Preberite tudi
4,5 milijarde evrov naložb v promet. Kako bomo to
plačali?
Direkcija za infrastrukturo z inovacijo nad
Karavanke: objavili so skupni razpis z Avstrijci

DRSI z inovacijo nad Karavanke
Pisali smo že, da so se na Direkciji za infrastrukturo (DRSI), ki
jo je takrat vodil Damir Topolko, hoteli izogniti Darsovemu
polomu z zamudami pri gradnji druge cevi Karavanke - tam so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avstrijci začeli vrtati predor približno leto in pol pred nami.
Zato so na DRSI na pobudo Topolka navezali stike z ÖBB Infra,
ki vodi naložbe v železniško infrastrukturo na avstrijski strani in
zastavili skupni razpis za prenovo železniškega predora.
Razpis so objavili lani decembra, izbira izvajalca je potekala po
avstrijski zakonodaji o javnem naročanju, tudi pritožbe na
izbiro so potekale po avstrijski zakonodaji. Na razpisu je zmagal
Strabag, izbira izvajalca je od včeraj pravnomočna. Prispeli sta
zgolj dve ponudbi, neizbrana je bila skupinska ponudba
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(Swietelsky AG, Bahnbau Graz; Östu-Stettin Hoch und Tiefbau
GmbH, Rhomberg Bahntechnik GmbH, Bahnbau und
Ausrüstung; SŽ-ŽGP, Tehnična komerciala in GH Holding),
ki bi progo prenavljali za 73,1 milijonov evrov.

Lahko Strabag zažene prenovo?
Ali to pomeni, da lahko izvajalec začne s prenovo? V Avstriji
lahko, v Sloveniji pa ne.
DRSI je pred približno letom in pol pri ARSO sprožil postopek
presoje glede pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Na
avstrijski strani je tamkajšnja okoljska agencija v nekaj tednih
izdala odločbo, da ÖBB Infra za prenovo predora ne potrebuje
okoljevarstvenega soglasja. Na slovenski strani so leto in pol

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

pričakovali, da bodo dobili enak odgovor. Uradnega odgovora
dolgo ni bilo, pred nekaj dnevi pa so z Agencije za okolje
sporočili, da za prenovo potrebujejo okoljevarstveno soglasje.
To med drugim pomeni, da bodo morali na Direkciji za
infrastrukturo predložiti vrsto študij in analiz o vplivu na vode,
hrup, okolje in podobno. Čeprav gre zgolj za prenovo in
posodabljanje proge na že obstoječi trasi.

Zakaj v Avstriji ne potrebujejo soglasja, pri nas
pa ga?
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V čem se prenova predora predora na avstrijski strani razlikuje
od prenove na naši strani? Odgovor ministrstva za okolje
oziroma Arsa še pričakujemo. Kako dolgo traja postopek
pridobivanja? Glede na dosedanjo prakso gre za 'nepredvidljivo
časovno komponento', zadeve pa se lahko časovno nenavadno
razpotegnejo.

Postopek za Pragersko traja več kot tri leta
Primer: pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo
železniškega vozlišča Pragersko traja že več kot tri leta. Na DRSI
so začeli pridobivati okoljevarstveno soglasje pomladi 2017, a ga
še vedno nimajo, čeprav gre tudi v tem primeru za poseg na že
obstoječi trasi proge. Ker ni okoljevarstvenega soglasja, ni
mogoče narediti izboljšav, kot so urejanje nivojskih križanj ali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izvedba protihrupnih ukrepov. Izvajalec za nadgradnjo vozlišča
Pragersko je bil izbran že pomladi 2019. Za projekt je
predvidenih približno 40 milijonov evrov evropskega denarja, ki
jih zaradi nemarno dolgega postopka še nismo uspeli začeti
črpati.

Začetek del avgusta, konec septembra 2021
Začetek pripravljalnih del je predviden 10. avgusta, večino del
pa bodo opravili v času popolne zapore proge od 5. oktobrfa
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2020 do 10. julija 2021, ker so dela vezana na zaporo tirov na
odseku železniške proge od železniške postaje Jesenice do
železniške postaje Podrožca. Zaključek vseh del je predviden
septembra leta 2021. Zaradi natančno določenega časovnega
okna zaprtja proge z začetkom del ne bi smeli zamujati.

Proga je zdaj dvotirna, po novem bo enotirna
V okviru nadgradnje železniškega predora Karavanke je
predvideno:
- odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru in
na odseku proge od postaje Jesenice do postaje Podrožca,
- izvedba »izvlečnega tira« v območju postaje Jesenice-

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

ohranitev delne dvotirnosti,
- sanacija poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi,
- ureditev odvodnjavanja
- gradnja intervencijskih hodnikov po celotni dolžini predora,
- ureditev vozne mreže,
- ureditev signalno-varnostnih naprav za vodenje in zavarovanje
železniškega prometa v predoru ter vzpostavitev avtomatskega
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progovnega bloka (APB),
- ureditev sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
- obnova in restavriranje portala.

Foto: Tomaz Polenšek

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

Nazaj v zgodovino: proga je zdaj dvotirna, po
novem bo enotirna. V prihodnje je sicer
predvidena zasnova vzporedne trase, a jo bo
treba najprej umestiti v prostor, postopek
umeščanja naj bi končali do leta 2027

Več iz teme:
prenova >

infrastruktura >

Strabag >

Damir Topolko >

SŽ - Železniško... >

gradbeništvo >
Infra >

GH Holding >

železnice >

Avstrija >

Slovenske železnice >
Agencija Republike... >
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Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, ki je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila,
po drugi svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje center za socialno delo in uprava vrtca,
so v soboto porušili. / Foto: Andrej Sedej

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto
porušili
Besedilo: Marjana Ahačič
Kategorija: Radovljica / sreda, 22. julij 2020 / 14:26

Konec tedna so porušili stavbo, v kateri so bili še pred nekaj leti upravni prostori
radovljiškega vrtca in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega
stoletja pa zdravstveni dom.
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Radovljica – Konec tedna so začeli z rušenjem zadnjih nekaj let prazne stavbe na robu Oble gorice, na vrhu
grička med radovljiškim zdravstvenim domom in osnovno šolo, v neposredni bližini vrtca. Še pred nedavnim so
bili v njej prostori uprave Vrtca Radovljica, nekaj let pred tem se je od tam nove prostore dokončno preselil
Center za socialno delo, instituciji, ki sta v prostorih na Kopališki 10 delovali od sredine petdesetih let.
Pred tem je bil od druge svetovne vojne naprej v stavbi zdravstveni dom, kjer so ambulante radovljiških
zdravnikov delovale vse do sredine sedemdesetih, ko so le malo naprej blizu bazena zgradili novega. V osnovi
je bila sicer stavba zgrajena med drugo svetovno vojno kot hiša nemškega okrajnega načelnika. Po vojni so jo
tedanje oblasti zaplenile in adaptirale oziroma uredile tako, da je bila primerna za izvajanje zdravstvene
dejavnosti. V takratnem zdravstvenem domu je delovala tudi zobozdravstvena ambulanta.
Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne izpolnjuje bistvenih zahtev, ki
jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi statično protipotresno
sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili za rušitev.
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Na objektu so bili vgrajeni portali iz tufa iz sedemnajstega stoletja. Te so še pred rušitvijo stavbe skrbno
odstranili in shranili. Celotno območje se bo po rušitvi objekta zatravilo, prostor pa bo namenjen za nadaljnje
potrebe vrtca, so še pojasnili na radovljiški občinski upravi.
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Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, ki je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila,
po drugi svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje center za socialno delo in uprava vrtca,
so v soboto porušili. / Foto: Andrej Sedej

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto
porušili
Besedilo: Marjana Ahačič
Kategorija: Radovljica / sreda, 22. julij 2020 / 14:26

Konec tedna so porušili stavbo, v kateri so bili še pred nekaj leti upravni prostori
radovljiškega vrtca in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega
stoletja pa zdravstveni dom.
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Radovljica – Konec tedna so začeli z rušenjem zadnjih nekaj let prazne stavbe na robu Oble gorice, na vrhu
grička med radovljiškim zdravstvenim domom in osnovno šolo, v neposredni bližini vrtca. Še pred nedavnim so
bili v njej prostori uprave Vrtca Radovljica, nekaj let pred tem se je od tam nove prostore dokončno preselil
Center za socialno delo, instituciji, ki sta v prostorih na Kopališki 10 delovali od sredine petdesetih let.
Pred tem je bil od druge svetovne vojne naprej v stavbi zdravstveni dom, kjer so ambulante radovljiških
zdravnikov delovale vse do sredine sedemdesetih, ko so le malo naprej blizu bazena zgradili novega. V osnovi
je bila sicer stavba zgrajena med drugo svetovno vojno kot hiša nemškega okrajnega načelnika. Po vojni so jo
tedanje oblasti zaplenile in adaptirale oziroma uredile tako, da je bila primerna za izvajanje zdravstvene
dejavnosti. V takratnem zdravstvenem domu je delovala tudi zobozdravstvena ambulanta.
Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne izpolnjuje bistvenih zahtev, ki
jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi statično protipotresno
sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili za rušitev.

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

Na objektu so bili vgrajeni portali iz tufa iz sedemnajstega stoletja. Te so še pred rušitvijo stavbe skrbno
odstranili in shranili. Celotno območje se bo po rušitvi objekta zatravilo, prostor pa bo namenjen za nadaljnje
potrebe vrtca, so še pojasnili na radovljiški občinski upravi.
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Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, ki je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila,
po drugi svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje center za socialno delo in uprava vrtca,
so v soboto porušili. / Foto: Andrej Sedej

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto
porušili
Besedilo: Marjana Ahačič
Kategorija: Gorenjska / sreda, 22. julij 2020 / 14:26

Konec tedna so porušili stavbo, v kateri so bili še pred nekaj leti upravni prostori
radovljiškega vrtca in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega
stoletja pa zdravstveni dom.
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Radovljica – Konec tedna so začeli z rušenjem zadnjih nekaj let prazne stavbe na robu Oble gorice, na vrhu
grička med radovljiškim zdravstvenim domom in osnovno šolo, v neposredni bližini vrtca. Še pred nedavnim so
bili v njej prostori uprave Vrtca Radovljica, nekaj let pred tem se je od tam nove prostore dokončno preselil
Center za socialno delo, instituciji, ki sta v prostorih na Kopališki 10 delovali od sredine petdesetih let.
Pred tem je bil od druge svetovne vojne naprej v stavbi zdravstveni dom, kjer so ambulante radovljiških
zdravnikov delovale vse do sredine sedemdesetih, ko so le malo naprej blizu bazena zgradili novega. V osnovi
je bila sicer stavba zgrajena med drugo svetovno vojno kot hiša nemškega okrajnega načelnika. Po vojni so jo
tedanje oblasti zaplenile in adaptirale oziroma uredile tako, da je bila primerna za izvajanje zdravstvene
dejavnosti. V takratnem zdravstvenem domu je delovala tudi zobozdravstvena ambulanta.
Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne izpolnjuje bistvenih zahtev, ki
jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi statično protipotresno
sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili za rušitev.
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Na objektu so bili vgrajeni portali iz tufa iz sedemnajstega stoletja. Te so še pred rušitvijo stavbe skrbno
odstranili in shranili. Celotno območje se bo po rušitvi objekta zatravilo, prostor pa bo namenjen za nadaljnje
potrebe vrtca, so še pojasnili na radovljiški občinski upravi.
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Po dolgih letih znova
stanovanjska gradnja
Hruševec.
V tem naselju bo stanovanja gradil domači zasebni investitor

družba Ku-Bo.
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Prva 3D-natisnjena hiša
Avtor: Uredništvo, Objavljeno: pred37. minutam, Kategorija: Trendi
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V belgijskem Antwerpnu je zrasla prva 3D-natisnjena dvonadstropna
stanovanjska hiša na svetu.

Kampc C, belgijski Center za trajnostnostne in inovacijske tehnologije v gradbeništvu, je v okolici
Antwerpna natisnil prvo dvonadstropno stanovanjsko hišo na svetu. Hiša ima 90 m2 stanovanjske
površine, natisnil pa jo je 10 x 10 metrov velik 3D-tiskalnik COBOD BOD2, ki se menda ponaša z
nazivom največji 3D-tiskalnik v Evropi. Nanj je bila nataknjena posebna šoba, iz katere je tiskalnik
iztiskal prav tako posebno cementno mešanico in tako zgradil ogrodje hiše, gradbinci pa so nato
postavili streho, vstavili okna in podobno.
In kdo bo v hiši stanoval? Zaenkrat nihče, saj gre za rezultat s strani belgijske države financiranega
projekta, v okviru katerega so raziskovali možnosti 3D-tiskanja v arhitekturi. Hiša, v kateri se nahajata
velika veža, dve konferenčni sobi in kuhinja, je opremljena s talnim gretjem, toplotno črpalko, solarnimi
celicami, v prihodnosti pa naj bi dobila tudi zeleno streho.
Tiskalnik je hišo, ki naj bi bila »tipično belgijska«, tiskal tri tedne, strokovnjaki podjetja Kamp C pa
menijo, da bi se ta čas v prihodnosti lahko skrajšal na vsega dva dni.
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Sporočilo za javnost – Uredbe o
odpadkih za hitrejši prehod v
krožno gospodarstvo ter
spremembe gradbene
zakonodaje za pospešitev
investicij
GZS podpira spremembe Uredbe o odpadkih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo ter spremembe
gradbene zakonodaje za pospešitev investicij

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

Ljubljana, 21. julij 2020 – Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so danes predstavili stališča
gospodarstva glede sprememb Uredbe o odpadkih in sprememb gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP).
Gospodarstvo podpira predloge sprememb Uredbe o odpadkih, ker te spodbujajo prehod v krožno
gospodarstvo. Prav tako podpira predlagane spremembe gradbene zakonodaje, ki skrajšujejo postopke pri
pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako pospešujejo investicije, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev
prehoda v brezogljično družbo, pa tudi za okrevanje po pandemiji covid-19.

Spremembe gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP)

Dolgotrajni postopki umeščanja infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj
v Sloveniji že povzročajo zaostajanje v doseganju zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na prehod v brezogljično družbo,
visok delež OVE (obnovljivi viri energije), gospodarsko rast, nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
večnamensko izrabo vodnih virov, stanovanjsko gradnjo, cestno in železniško infrastrukturo. Ob tako počasnem
izvajanju investicij nismo dosegli ciljev OVE do leta 2020, prav tako so cilji za OVE postavljeni v Nacionalnem
energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) do leta 2030 pod vprašajem in praktično nedosegljivi brez pospešenih
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investicij. Nenazadnje so investicije v gradbeništvu pomembne tudi z vidika gospodarskega okrevanja po pandemiji
covid-19.

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, izpostavlja:»Po anketi GZS iz maja in junija
letos več kot polovica od 272 anketiranih podjetij napoveduje, da bodo v 2020 investirali občutno manj kot v 2019. Tudi
podatki za zadnje desetletje kažejo, da v Sloveniji v primerjavi s 13 novimi članicami EU zaostajamo na investicijskem
področju, epidemija pa bo ta zaostanek samo še poglobila. Glavni razlog za investicijsko zaostajanje so dolgotrajni in
mukotrpni postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja. Investicije so naložba za prihodnost, zato je treba narediti vse, da
jih ohranimo v čim večjem obsegu. Predvidene spremembe gradbene zakonodaje kažejo na odločenost države, da pospeši
postopke investicij in hkrati uravnoteži pravice investitorjev in civilne družbe, zato jih v GZS podpiramo.«

Gospodarska zbornica Slovenije deluje v interesu slovenskega gospodarstva pod geslom: »Če gre dobro gospodarstvu,
gre dobro vsem nam«. Ob tem se vedno zavzemamo za varstvo okolja in za doseganje ciljev prehoda v brezogljično
družbo. Nepotrebno podaljševanje postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo ogroža naše cilje, zato je nujno, da v
konstruktivnem dialogu tudi z nevladnimi organizacijami iščemo sprejemljive rešitve, ki nas bodo približale praksam v
drugih državah EU. Denimo, v Nemčiji, je povprečni čas za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostavni poslovni

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

objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v Italiji pa za četrtino krajši.

Mag. Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: »Verjamemo, da imamo gospodarstvo in
okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030
in do leta 2050, je potrebno postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire. Nova gradbena
zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa olajša pot do doseganja ciljev, saj
skrajšuje postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so sedaj nesprejemljivo dolgi.«

Spremembe Uredbe o odpadkih
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Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, v praksi pa
je slika pogosto drugačna. Naš sistem upravljanja z viri je naravnan tako, da določena snov hitro postane odpadek in to
tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem izgubljamo vrednost,
ki jo odpadki imajo (ne ravnamo trajnostno), hkrati pa draži procese, kar na koncu vpliva na višje cene izdelkov in nižjo
konkurenčnost podjetij.

Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS, pojasnjuje: »Glavni namen spremenjene uredbe je
definirati pot, kako lahko odpadek postane koristna snov za uporabo. Evropa se je tega izziva zavedala že pred 12 leti,
ko je v direktivi iz 2008 uvedla mehanizem prenehanja odpadka. V predlaganih spremembah Uredbe o odpadkih
Ministrstvo za okolje bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka. Na ta način prenaša prakso iz
EU v našo državo. Tudi odpadek je namreč koristen vir, ki ga lahko ponovno uporabimo in tako zmanjšamo porabo drugih
naravnih virov, a pod jasnimi pravili za zaščito okolja in zdravja ljudi. Uredba ustrezno naslavlja to problematiko, saj brez
možnosti spremembe statusa odpadka ni mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj načeloma, promovira. V
številnih državah EU so že davno prepoznali odpadke kot vir, Slovenija pa v tem oziru ostaja ranljiva in odvisna od drugih
držav.«

Zato na GZS Uredbo o odpadkih, ki končno prinaša jasnejša pravila, podpiramo. Odločitev, ali gre za odpadek ali
proizvod, bo še vedno v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja presojal od
primera do primera. Po sedanji uredbi se mora, denimo, tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo

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

ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, še svojega vrta ne smemo urediti z njo. To nelogičnost
Uredba o odpadkih odpravlja. Poleg tega sprememba Uredbe o odpadkih ne odpravlja nobene okoljske varovalke,
temveč odpadke ustrezno umešča in omogoča njihovo nadaljnjo uporabo, kadar je to smiselno, varno, okolju
neškodljivo in koristno.

Nasprotniki spremembe Uredbe zmotno navajajo, da se utegne izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato rešitev
vidijo v ohranitvi sedanje nedorečene in neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in ponovno
uporabo predelanih odpadkov. Ta bojazen je odveč. Vsak proizvod, ki je umeščen na trgu EU, mora slediti številnim
zahtevam, ki zanj veljajo. Poleg tega potrošnike in okolje varuje tudi zahtevna kemijska zakonodaja EU, ki je enotna za
celotno območje EU.
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Varstvo okolja in podnebni cilji v središču Evropske unije

SLEDI EVROPSKA ZELENA

REVOLUCIJA

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

Evropskem zelenem načrtu bo Evropska unija vložila 91 milijard

evrov v odpravljanje neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

Poleg tega se bodo medtem zaostrili cilji na področju varstva okolja in
podnebja za leto 2030.

KROŽNO GOSPODARSTVO

Evropske unije. Eden
spodbuja prav

Emisijsko
pi,

intenzivne industrije v Evroin železarne, cementarne,

kot so jeklarne

tekstilne tovarne,

je treba spodbujati

k

ra-

zvoju in raziskavi tehnologij in proizvodnih

nizkimi emisijami ogljikovega di-

procesov z

oksida.

tem

S

je

treba začeti že zdaj, saj

je za

prilagajanje industrijskih panog in njihovih

od razlogov, zakaj

krožno gospodarstvo, je

stvo, da kar 50 % emisij toplogrednih plinov
na svetu izvira iz raziskovanja in proizvodnje

surovin.
rabo

Po

drugi

nekaterih

strani se s ponovno

surovin

zvodnji, kar neposredno zmanjšuje

mo 12

delež vsekakor povečati.

to

Na primer,

eden

od

načinov, kako

doseči, je tudi uporaba vodika kot goriva v

»zelenih« jeklarnah.

darstvo
del

je bil

takšne

predstavljen

»zelene«

% rabljenih surovin,

Evropa

zato

zvodno politiko

Evropski akcijski načrt za krožno gospomarca letos in

je

industrijske strategije

upo-

poraba

emisije.

Navsezadnje, lahko že zdaj ponovno uporabi-

do

let.

zmanjšuje

energije pri njihovem raziskovanju in proi-

vrednostnih verig praviloma potrebno tudi
25

EU

dej-

potrebuje

vendar je treba ta

trajnostno proi-

in predpise,

ki

bodo urejali

načine, na katere se blago proizvaja, vse z namenom
rovin)

zmanjšanja porabe materialov (su-

v prihodnosti. Proizvodi bi

zaradi tega
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morali imeti

ponovne uporabe in

možnost

je spodbujanje

predelave. Dober primer zato
sposobnosti

ponovne

večine

popravljanja

sa

različnih hranilnih

(snovi, ki
in

snovi

uporabljajo

se

domačih živali)

v

kmetijstva

iz

poljščin

gojenje

za

površinske

podze-

in

elektronskih naprav. Medtem ko so jih vča-

mne vode. Prav tako morata biti površinska

sih redno popravljali, jih danes, ko se pokva-

in podzemna voda zaščiteni pred nadaljnjim

rijo, večinoma vržejo stran.

onesnaženjem z

zdravili

mikroplastiko,

in

različnimi medicinskimi pripravki.
GRADBENIŠTVO

PROMET
Energetske prenove stavb, ki

izvajajo

se

po vsej EU, bi morale postati referenčni projekt za ves svet. Navsezadnje na stavbe in
ogrevalne sisteme odpade kar

njihove

celotne porabe energije v državah

40

%

Zaradi

EU.

1/4 vseh emisij toplogrednih plinov v

Kar

državah

izvira iz prometa, od tega jih kar

EU

72 % predstavlja cestni promet. Vendar je tre-

ba te emisije do leta
temu bi

zmanjšati za kar 90

2050

vsega tega je treba znatno pospešiti projekte
energetske prenove in povečati delež obnovljenih stavb s povprečnih 0,4 na

sistemi za samodejno vodenje prometa.

1,2

%

na leto

K

morale veliko prispevati nove

%!

tehnične rešitve, kot so avtonomna vozila in

tako se bo večina

ali kar potrojiti stopnjo prenove.

Prav

blaga

prometa

cestnega

preselila na železnice in ladje.
olajšala

bi

Da

pridobivanje

sredstev za
Na

take projekte, je Evropska investicijska banka

prilagodila

politiko

financiranja

po-

na

dročju energetike in gradbeništva. To bo zagotovilo, da

evropskim

treba porabiti

državljanom

denarja

vsega

za

ne

bo

energetske

od

se

poenostaviti in

vseh
na

držav

in druge predpi-

jih izvajati na ravni EU in

članic.

Evropska

Zato

komisija

eni strani zaostruje predpise o

energet-
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ski učinkovitosti stavb na evropski ravni, na
drugi strani pa si prizadeva zmanjšati vpliv

zakonov

nekaterih državah

predpisov v

in

(tako imenovani nacionalni predpisi), ki ovirajo naložbe v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

zadeva

okolja

varstvo
2050

voda

(zrak,

škodljivih snovi. V skladu s tem bo Evropska
na-

črt za ničelne ravni škodljivih snovi za zrak,
in

tla.

Takšni načrti vključujejo

tudi strategijo

trajnosti kemikalij, tj. pobudo za ustvarjanje
nestrupenega

koni

in

trgovino

in

povečanje

del strategije trajnostnega

pro-

je zagotovo elektromobilnost.

meta v Evropi

Tako naj bi bilo že do leta

po Evropi na

2025

voljo več kot milijon javnih polnilnih postaj
za

električna vozila. Hkrati bodo bistveno
standardi izpušnih plinov za vo-

poostreni

zila

z

motorji

da bodo

z

vozila

ta

zgorevanjem,

notranjim
čim

neprivlačna

bolj

za

končne uporabnike in da bi se vse pogosteje obračali

na električna vozila. Zaradi vse-

ga tega naj bi bilo do leta

na

2025

milijonov vozil, ki

13

evropskih
povzročajo

ne

PODPORE ZA NEKDANJA RUDARSKA

OBMOČJA

Za

vsa

Evropi, ki

rudarska območja po
ali bodo kmalu prizadeta za-

nekdanja
so

že

radi energetskega prehoda, je

EU

različne finančne podpore.

še posebej ve-

To

pripravila

lja za dele Nemčije in Poljske, ki so bili nekoč

znani po proizvodnji premoga, ki naj bi ga v
njo električne energije v Evropi počasi opu-

tem

pa

si prizadevati za

globalne konkurenčnosti

pozornosti

jih

prihodnjih letih kot vir energije za proizvod-

evrop-

ske kemične industrije.
Več

, ki

biti za-

ravnanjem z njimi preprostejši

preglednejši, ob

2

letalskim prevozni-

v zvezi s kemikalijami,

okolja. Hkrati morajo

in predpisi EU

znatno

doseči okolje brez

komisija prihodnje leto objavila akcijski

vodo

emisij

neposrednih izpustov.

do leta

in tla), je cilj

eden

je

prometa

kom v sklopu sistema trgovanja z emisijami.

cestah

VARSTVO OKOLJA

Kar

zračnega

zmanjšanje

podeljujejo

Ključni

tako je treba zakone

za

zmanjšanje števila certifikatov za C0
brezplačno

obnove domov, hiš in zgradb.
Prav

področju

ukrepov

je

ščali.
Za

takšne podpore so namenjena sredstva

iz sklada

»Just

Transition Fund« v skupni vi-

šini 100 milijard evrov, od česar bo 7,5 militreba

nameniti

tudi

jarde evrov neposredno plačala

EU.

Na voljo

»Od kmetije do vilice« bo prav tako v veliko

pa bodo tudi sredstva iz različnih programov
prej omenjene EIB. Poleg tega bi morale kre-

pomoč pri prizadevanjih za zmanjšanje vno-

ditne garancije v okviru programa

zaščiti vode. Evropska kmetijska

strategija

»Invest
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s prejšnjim

»Obzorje 2020«

programom

novem programu »Obzorje Evropa«
na raziskavah

in rešitev, ki

je

v

poudarek

in razvoju energetskih tehnik

ne ustvarjajo emisij C0
2

,

ter

to-

vrstnih tehnik in rešitev za industrijo. Tako
bi

morale ekološke tehnične rešitve postati

dostopne vsem na trgu, podjetja pa
še

bolj spodbujala k njihovemu

jih bodo

uvajanju in

izvajanju.

KMETIJSTVO
Evropska

Strategija

tnosti do leta
ureja

tal in

zaščito

biotski

o

je ključni

2030

raznovrs-

dokument, ki

vode pred

onesnaževa-

njem na evropski ravni, pa tudi nove gozdar-

ske strategije.
ba

Na primer, predvidena je

novih oznak na izdelkih, ki

bodo

uvedjasno

da njihova proizvodnja ni uničila

pokazale,

gozdov in drugih naravnih habitatov.
Poleg tega obstaja že omenjena strategija

»Od kmetije do vilice«, s katero
razvoju

in

oblikovanju

spodbuja k

EU

trajnostnega kmetij-

skega sistema za pridelavo bolj zelene in bolj

zdrave hrane.

skladu s

V

tem

kemičnih pesticidov, gnojil

in

se

bo uporaba

antibiotikov v

kmetijski proizvodnji znatno zmanjšala. Tudi
površine, namenjene za ekološko pridelavo po
vsej EU, se bodo povečale za dodatnih

%.

bo povzročilo kmetijstvo, ki je v ce-

Vse to
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30

loti skladno s podnebnimi cilji. Tako bodo za
vse strateške načrte

ki jih morajo
tos

zagotoviti ugodna posojila v skupni viši-

EU«

ni do

30 milijard evrov.

»Obzorje

vse članice EU predstaviti že le-

v okviru reforme

evropske kmetijske po-

litike, v prihodnosti preverili, ali so v skladu s
cilji Evropskega zelenega načrta.

RAZISKAVE IN INOVACIJE

Program

na področju kmetijstva,

EVROPSKA ZUNANJA POLITIKA
velja

Evropa«

bolj obsežen raziskovalni, razvojni

za

naj-

in inova-

Ambiciozni evropski podnebni cilji v prihodnosti ne bi

smeli biti omejeni samo na

cijski program na svetu doslej. Tako je samo

države EU, ampak bi morala »evropska zele-

za naslednje proračunsko obdobje, 2021-2027,

na

v evropskem proračunu namenjenih kar 100

države k njihovemu izvajanju.

milijard
ment

evrov.

milijard

120

tako

Poleg

EU

evrov,

ker

Evropski

parla-

tega zneska

na kar

tega

zahteva povečanje

verjamejo,

da bo le

lahko dosegla zneske, vložene v ra-

ziskave in razvoj na Kitajskem in v

ZDA.

Med

drugim je bilo v prejšnjem sedemletnem obdobju za to namenjenih kar

76

milijard evrov.

Od tega velikega zneska naj
usmerjenih v razvoj

t.

i. carine

na

uvoz izdelkov

CO
z

. To

državah povzročili visoke emisije

in

nadzorovanje

podnebnih sprememb. Namreč,

v nasprotju

C0
2

bo

takšnih carin

že

dolgo

. Uved-

zahteva Francija,

čeprav je njihova končna uvedba vprašljiva.

carin

pod-

se plačeva-

la za vse izdelke, ki so med proizvodnjo v teh

eni strani namreč

za zaščito

je dodatna dajatev na

iz tretjih držav, ki bi

sti

tehnologij, ki bodo služile

spodbujati druge

Eden od možnih ukrepov za to je uvedba

Po

in

preprečevanje

naprej

tehničnih rešitev

%

ter

še

bi bilo kar

35

nebja

diplomacija«

in

EU

ne more sama uve-

davkov, po drugi strani pa bi

morali začeti z dolgotrajnimi

in

že

napornimi

pogajanji o spremembah obstoječih medna-

rodnih trgovinskih sporazumov. ■
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Kaj občinam predlagajo mladi?
Stičišče Središče skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel posvetov
nevladnih organizacij s predstavniki občin z naslovom Izzivi podeželja. Predvidoma naj bi bili v
osmih občinah v osrednjeslovenski regiji.
Barbara Remec KMEČKI GLAS

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

KMEČKI GLAS

Sreda, 22. julij 2020 ob 11:42

ODPRI GALERIJO

Konec junija sta bila posveta v Mestni občini Ljubljana (MOL), na katerem je
sodelovalo 31 predstavnikov različnih organizacij, v Kamniku pa kar 41. »Po
uvodni predstavitvi projekta in organizatorjev posveta ter predstavitvi aktivnosti na
področju podeželja v posamezni občini so udeleženci po skupinah obravnavali
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posamezne izzive podeželja in oblikovali rešitve oziroma prepoznali možnosti
sodelovanja nevladnega sektorja z občino pri razvoju podeželja v njej,« je
povedala vodja posveta Doris Letina iz ZSPM.
Mladi so določili šest izzivov podeželja, in sicer: razvoj podeželja, mladi kmetje,
aktivna participacija, občinski razpisi, pametne vasi in dolgoživa družba.

KMETOVANJE V PRESTOLNICI

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

Pri razvoju podeželja so opozorili na pomanjkljivo infrastrukturo ter potrebno
povezovanje kmetov in potrošnikov. Opažajo, da se je ta odnos med korona krizo
sicer izboljšal, a je treba odnos graditi tudi vnaprej. Med pomembnimi aktivnostmi,
ki bi okrepile njihov odnos, so dnevi odprtih vrat kmetij, ki bi se predstavile
meščanom. Lokalni izdelki pa bi bili meščanom dostopnejši, če bi ponudnike
promovirali na spletni strani MOL.
Predlagali so tudi povezovanje društev in skupno organizacijo tematskih dni, na
primer dan zelja, koruze … s predstavitvijo kmetij in starih običajev. Na delavnici
so razpravljali tudi o rabi Ljubljanskega barja za kmetijske namene in kot prostor
za prostočasne aktivnosti in sprehajanje psov, poenostavitvi gradbene
zakonodaje, izobraževanjih s poudarkom na trženju in izmenjavi znanj med
generacijami.
Mladi kmetje so navedli razloge, zakaj kmetijstvo in podeželje nista privlačna
zanje. Največji izziv za mlade kmete je velik začetni kapital in prenos kmetije. Če
pa je kmetija sekundarni vir dohodka, pa se pogosto vanjo ne vlaga, zato je njen
obstoj vprašljiv. MOL-u so predlagali tudi tržnico Mladih kmetov v sklopu drugih
dogodkov in blagovno znamko Mladi kmet z ljubljanskega podeželja. Mladim
kmetom predlagajo povezovanje, MOL pa spodbujajo k višjemu obsegu naročanja
lokalno pridelanih in predelanih živil.
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Razpravljavcem se zdi pomembna decentralizacija in večja avtonomnost
podeželskih krajevnih skupnosti, kar naj bi ljudi spodbudilo k aktivnejši
participaciji. Predlagajo vaške centre za druženje in oblikovanje skupne blagovne
znamke vasi, ki bi bile za turiste privlačnejša. MOL-u pa predlagajo, da pri
pripravi vizije razvoja ljubljanskega podeželja bolj sodeluje z mladimi kmeti. Pri
občinskih razpisih predlagajo več tematskih razpisov in pisno obveščanje. Ne
strinjajo se z zaprtjem pošt in bank po vaseh, saj se s tem ukinjajo tudi delovna
mesta na podeželju, predlagajo tudi boljše povezave javnega prometa. Razmišljali
so tudi o boljšem medgeneracijskem sodelovanju.
Sklepe posveta so predstavili podžupanu MOL Dejanu Crneku, ki je obljubil, da bo
oddelek za razvoj podeželja na MOL poročilo skrbno preučil in predlagane
ustrezne rešitve vključil v strategijo občine.

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

V KAMNIKU OBLIKOVALI DELOVNO SKUPINO
Tudi v Kamniku so na delavnicah obravnavali iste tematske sklope, pripravili
sklepe in jih predstavili županu. Izpostavljeno je bilo pomanjkanje trženjskih veščin
kmetov, ki so v osnovi pridelovalci, ne pa tudi prodajalci. Posredniki pri prodaji pa
za kmete niso ugodni, saj so cene izdelkov (pre)nizke, za trgovske
verige pa mali kmetje ne morejo zagotavljati zadostnih količin.
Razpravljavci menijo, da je treba kmečko delo bolj ceniti, če želimo mlade zadržati
na kmetijah, njihovo delo pa nagraditi z dodatnimi spodbudami, predvsem
manjšim in gorskim kmetijam. Eden izmed najpomembnejših predlogov na
posvetu je bila ustanovitev Odbora za kmetijstvo Občine Kamnik, ki bi
omogočal sprotno in hitro reševanje izzivov in težav, kar bi pripomoglo
k razvoju kmetijstva v kamniški občini. S tem bi preprečili preoblikovanje
kamniškega podeželja v spalno naselje.
Potrebno je tudi vključevanje in upoštevanje nevladnih organizacij pri aktivnostih
občine. Neizkoriščen potencial vidijo v turizmu, zato predlagajo, da Kamnik
promovirajo kot alpsko prestolnico Slovenije in obudijo dogodek Okusi
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Kamnika. Ta naj bi postal tradicionalen, poleg tega pa tudi vzpostavitev krovne
blagovne znamke. Predlagajo še objavo vseh lokalnih kmetij na občinski spletni
strani, spodbujanje javnih zavodov k nakupu lokalne slovenske hrane in pomoč
pri krajšanju poti »od vil do vilic«. Dobrodošla bi bila tudi pomoč pri trženju in
izobraževanje o tem. Nujni so še promocija kmetijstva, delavnice v vrtcu in
osnovni šoli ter obiski otrok na kmetijah, da bodo mladi cenili pridelavo hrane in se
odločali za ta poklic. Zmanjšati je treba razkorak med kmetijskim in nekmetijskim
prebivalstvom ter povezati turistične ponudnike z lokalnimi pridelovalci in
zadrugo. Na srečanju so izpostavili potrebo po vključevanju mladih v občinske
odbore in ustanovitvi društva podeželske mladine Kamnik s finančno podporo
občine. Občini predlagajo ureditev OPN, hitrejše izdajanje dovoljenj, zaščito
najboljših kmetijskih zemljišč in sprejetje ukrepov za ohranjanje
trajnostnega kmetijstva ter ureditev pokrite tržnice. Razmišljali so tudi o tem, kako
privabiti mlade k sodelovanju pri društvenih aktivnostih in k prevzemanju
odgovornosti. Med predlogi, ki so jih predstavili kamniškemu županu Mateju
Slaparju, je tudi vzpostavitev mreže za razvoj podeželja, katere člani bi bila vsa
društva, ki delujejo v Občini Kamnik. Župan je na podlagi posveta že imenoval
skupino štirih udeležencev, s katerimi se bo sestal in preučil predlagane rešitve.
Delovno skupino sestavljajo: vodja Gregor Mlakar Svatnšk, Rok Koncilja,
Mojca Grojzdek in Boštjan Zajec.
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Kaj občinam predlagajo mladi?
Stičišče Središče skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel posvetov
nevladnih organizacij s predstavniki občin z naslovom Izzivi podeželja. Predvidoma naj bi bili v
osmih občinah v osrednjeslovenski regiji.
Barbara Remec KMEČKI GLAS

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

KMEČKI GLAS

Sreda, 22. julij 2020 ob 11:42

ODPRI GALERIJO

Konec junija sta bila posveta v Mestni občini Ljubljana (MOL), na katerem je
sodelovalo 31 predstavnikov različnih organizacij, v Kamniku pa kar 41. »Po
uvodni predstavitvi projekta in organizatorjev posveta ter predstavitvi aktivnosti na
področju podeželja v posamezni občini so udeleženci po skupinah obravnavali
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posamezne izzive podeželja in oblikovali rešitve oziroma prepoznali možnosti
sodelovanja nevladnega sektorja z občino pri razvoju podeželja v njej,« je
povedala vodja posveta Doris Letina iz ZSPM.
Mladi so določili šest izzivov podeželja, in sicer: razvoj podeželja, mladi kmetje,
aktivna participacija, občinski razpisi, pametne vasi in dolgoživa družba.

KMETOVANJE V PRESTOLNICI

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

Pri razvoju podeželja so opozorili na pomanjkljivo infrastrukturo ter potrebno
povezovanje kmetov in potrošnikov. Opažajo, da se je ta odnos med korona krizo
sicer izboljšal, a je treba odnos graditi tudi vnaprej. Med pomembnimi aktivnostmi,
ki bi okrepile njihov odnos, so dnevi odprtih vrat kmetij, ki bi se predstavile
meščanom. Lokalni izdelki pa bi bili meščanom dostopnejši, če bi ponudnike
promovirali na spletni strani MOL.
Predlagali so tudi povezovanje društev in skupno organizacijo tematskih dni, na
primer dan zelja, koruze … s predstavitvijo kmetij in starih običajev. Na delavnici
so razpravljali tudi o rabi Ljubljanskega barja za kmetijske namene in kot prostor
za prostočasne aktivnosti in sprehajanje psov, poenostavitvi gradbene
zakonodaje, izobraževanjih s poudarkom na trženju in izmenjavi znanj med
generacijami.
Mladi kmetje so navedli razloge, zakaj kmetijstvo in podeželje nista privlačna
zanje. Največji izziv za mlade kmete je velik začetni kapital in prenos kmetije. Če
pa je kmetija sekundarni vir dohodka, pa se pogosto vanjo ne vlaga, zato je njen
obstoj vprašljiv. MOL-u so predlagali tudi tržnico Mladih kmetov v sklopu drugih
dogodkov in blagovno znamko Mladi kmet z ljubljanskega podeželja. Mladim
kmetom predlagajo povezovanje, MOL pa spodbujajo k višjemu obsegu naročanja
lokalno pridelanih in predelanih živil.
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Razpravljavcem se zdi pomembna decentralizacija in večja avtonomnost
podeželskih krajevnih skupnosti, kar naj bi ljudi spodbudilo k aktivnejši
participaciji. Predlagajo vaške centre za druženje in oblikovanje skupne blagovne
znamke vasi, ki bi bile za turiste privlačnejša. MOL-u pa predlagajo, da pri
pripravi vizije razvoja ljubljanskega podeželja bolj sodeluje z mladimi kmeti. Pri
občinskih razpisih predlagajo več tematskih razpisov in pisno obveščanje. Ne
strinjajo se z zaprtjem pošt in bank po vaseh, saj se s tem ukinjajo tudi delovna
mesta na podeželju, predlagajo tudi boljše povezave javnega prometa. Razmišljali
so tudi o boljšem medgeneracijskem sodelovanju.
Sklepe posveta so predstavili podžupanu MOL Dejanu Crneku, ki je obljubil, da bo
oddelek za razvoj podeželja na MOL poročilo skrbno preučil in predlagane
ustrezne rešitve vključil v strategijo občine.

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

V KAMNIKU OBLIKOVALI DELOVNO SKUPINO
Tudi v Kamniku so na delavnicah obravnavali iste tematske sklope, pripravili
sklepe in jih predstavili županu. Izpostavljeno je bilo pomanjkanje trženjskih veščin
kmetov, ki so v osnovi pridelovalci, ne pa tudi prodajalci. Posredniki pri prodaji pa
za kmete niso ugodni, saj so cene izdelkov (pre)nizke, za trgovske
verige pa mali kmetje ne morejo zagotavljati zadostnih količin.
Razpravljavci menijo, da je treba kmečko delo bolj ceniti, če želimo mlade zadržati
na kmetijah, njihovo delo pa nagraditi z dodatnimi spodbudami, predvsem
manjšim in gorskim kmetijam. Eden izmed najpomembnejših predlogov na
posvetu je bila ustanovitev Odbora za kmetijstvo Občine Kamnik, ki bi
omogočal sprotno in hitro reševanje izzivov in težav, kar bi pripomoglo
k razvoju kmetijstva v kamniški občini. S tem bi preprečili preoblikovanje
kamniškega podeželja v spalno naselje.
Potrebno je tudi vključevanje in upoštevanje nevladnih organizacij pri aktivnostih
občine. Neizkoriščen potencial vidijo v turizmu, zato predlagajo, da Kamnik
promovirajo kot alpsko prestolnico Slovenije in obudijo dogodek Okusi
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Kamnika. Ta naj bi postal tradicionalen, poleg tega pa tudi vzpostavitev krovne
blagovne znamke. Predlagajo še objavo vseh lokalnih kmetij na občinski spletni
strani, spodbujanje javnih zavodov k nakupu lokalne slovenske hrane in pomoč
pri krajšanju poti »od vil do vilic«. Dobrodošla bi bila tudi pomoč pri trženju in
izobraževanje o tem. Nujni so še promocija kmetijstva, delavnice v vrtcu in
osnovni šoli ter obiski otrok na kmetijah, da bodo mladi cenili pridelavo hrane in se
odločali za ta poklic. Zmanjšati je treba razkorak med kmetijskim in nekmetijskim
prebivalstvom ter povezati turistične ponudnike z lokalnimi pridelovalci in
zadrugo. Na srečanju so izpostavili potrebo po vključevanju mladih v občinske
odbore in ustanovitvi društva podeželske mladine Kamnik s finančno podporo
občine. Občini predlagajo ureditev OPN, hitrejše izdajanje dovoljenj, zaščito
najboljših kmetijskih zemljišč in sprejetje ukrepov za ohranjanje
trajnostnega kmetijstva ter ureditev pokrite tržnice. Razmišljali so tudi o tem, kako
privabiti mlade k sodelovanju pri društvenih aktivnostih in k prevzemanju
odgovornosti. Med predlogi, ki so jih predstavili kamniškemu županu Mateju
Slaparju, je tudi vzpostavitev mreže za razvoj podeželja, katere člani bi bila vsa
društva, ki delujejo v Občini Kamnik. Župan je na podlagi posveta že imenoval
skupino štirih udeležencev, s katerimi se bo sestal in preučil predlagane rešitve.
Delovno skupino sestavljajo: vodja Gregor Mlakar Svatnšk, Rok Koncilja,
Mojca Grojzdek in Boštjan Zajec.
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ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje
za posredovanje informacij javnega
značaja in priglasitev udeležbe v zvezi z
nameravanim sosežigom SRF
Velenje, 22. julij 2020 - Mestna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih
odpadkov oziroma nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP) in Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO)

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

naslovila vlogo za posredovanje informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu
okolja v povezavi z Gradbenim zakonom vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in
prostor z dne 27. 3. 2020, da je nameravana sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom
SRF večja sprememba, za katero je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter spremeniti
okoljevarstveno dovoljenje. TEŠ je namreč na ARSO vložil Poročilo o vplivih na okolje v zvezi
z načrtovanim sosežigom nadomestnega goriva SRF, Mestna občina Velenje pa je zaradi
varstva interesov svojih občank in občanov zainteresirana za sodelovanje v postopku, ki ga
ARSO v zvezi z načrtovanim sosežigom SRF v TEŠ vodi.
Zanima nas tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno
naznanilo za sodelovanje javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želimo
natančen spletni naslov, kjer MOP objavlja javna naznanila za konkretni postopek.
Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po
določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem
postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni interes za
priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenji v kateremkoli od teh postopkov je v
zagotavljanju nesporno zdravega okolja prebivalcev naše občine, ki neposredno meji na občino
Šoštanj, kjer ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati
dejstva, da je predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje Mestne občine Velenje oddaljena le
približno 550 m. TEŠ je prav tako lastnik zemljišč na območju Mestne občine Velenje in zemljišča
uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi
za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov
razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.
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V ponedeljek, 17. julija, smo prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v
reševanje odstopili ARSU.
Prijazen pozdrav

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

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ARSO rešuje vlogo Mestne občine
Velenje

22. JULIJA, 2020

Velenje – Mestna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih odpadkov oziroma
nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
in Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO) naslovila vlogo za posredovanje
informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu okolja v povezavi z Gradbenim zakonom
vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor z dne 27. 3. 2020, da je nameravana
sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom SRF večja sprememba, za katero je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje. TEŠ je namreč na ARSO vložil
Poročilo o vplivih na okolje v zvezi z načrtovanim sosežigom nadomestnega goriva SRF, Mestna občina
Velenje pa je zaradi varstva interesov svojih občank in občanov zainteresirana za sodelovanje v
postopku, ki ga ARSO v zvezi z načrtovanim sosežigom SRF v TEŠ vodi.
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Zanima jih tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno naznanilo
za sodelovanje javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želijo natančen spletni
naslov, kjer MOP objavlja javna naznanila za konkretni postopek.
Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po
določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem
postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni interes za
priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenje v kateremkoli od teh postopkov je v
zagotavljanju nesporno zdravega okolja prebivalcev občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj, kjer
ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati dejstva, da je
predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje Mestne občine Velenje oddaljena le približno 550 m.
TEŠ je prav tako lastnik zemljišč na območju Mestne občine Velenje in zemljišča uporablja za procese,
ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov
sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov
TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.

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

V ponedeljek, 17. julija, so prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v reševanje
odstopili ARSU.
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Splošno

ARSO rešuje vlogo Mestne občine
Velenje za posredovanje informacij
javnega značaja in priglasitev udeležbe
v zvezi z nameravanim sosežigom SRF
Velenje, 22. julij 2020 – Mestna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih
odpadkov oziroma nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) in Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO) naslovila
vlogo za posredovanje informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu okolja v povezavi z
Gradbenim zakonom vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor z dne 27. 3.
2020, da je nameravana sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom SRF večja sprememba,
za katero je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje.

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

TEŠ je namreč na ARSO vložil Poročilo o vplivih na okolje v zvezi z načrtovanim sosežigom
nadomestnega goriva SRF, Mestna občina Velenje pa je zaradi varstva interesov svojih občank in
občanov zainteresirana za sodelovanje v postopku, ki ga ARSO v zvezi z načrtovanim sosežigom
SRF v TEŠ vodi.
Zanima nas tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno naznanilo
za sodelovanje javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želimo natančen spletni
naslov, kjer MOP objavlja javna naznanila za konkretni postopek.
Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po
določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem
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postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni interes za
priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenji v kateremkoli od teh postopkov je v
zagotavljanju nesporno zdravega okolja prebivalcev naše občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj,
kjer ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati dejstva, da je
predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje Mestne občine Velenje oddaljena le približno 550 m.
TEŠ je prav tako lastnik zemljišč na območju Mestne občine Velenje in zemljišča uporablja za procese,
ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov
sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov
TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.
V ponedeljek, 17. julija, smo prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v reševanje
odstopili ARSU.
Prijazen pozdrav

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

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

22. 7. 2020
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ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje
informacij javnega značaja in priglasitev udeležbe v zvezi z
nameravanim sosežigom SRF
22. jul 2020
estna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih odpadkov oziroma nadomestnega goriva SRF v
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencijo Republike Slovenije za okolje
in prostor (ARSO) naslovila vlogo za posredovanje informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu okolja v
povezavi z Gradbenim zakonom vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor z dne 27. 3. 2020, da
je nameravana sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom SRF večja sprememba, za katero je potrebno
izvesti presojo vplivov na okolje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje. TEŠ je namreč na ARSO vložil Poročilo
o vplivih na okolje v zvezi z načrtovanim sosežigom nadomestnega goriva SRF, Mestna občina Velenje pa je zaradi
varstva interesov svojih občank in občanov zainteresirana za sodelovanje v postopku, ki ga ARSO v zvezi z
načrtovanim sosežigom SRF v TEŠ vodi.

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

Zanima nas tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno naznanilo za
sodelovanje javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želimo natančen spletni naslov, kjer
MOP objavlja javna naznanila za konkretni postopek.
Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po določbah
Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem postopku, kot tudi po
določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni interes za priznanje položaja stranskega
udeleženca Mestni občini Velenji v kateremkoli od teh postopkov je v zagotavljanju nesporno zdravega okolja
prebivalcev naše občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj, kjer ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo
aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati dejstva, da je predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje
Mestne občine Velenje oddaljena le približno 550 m. TEŠ je prav tako lastnik zemljišč na območju Mestne občine
Velenje in zemljišča uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in
deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov
razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.
V ponedeljek, 17. julija, smo prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v reševanje odstopili
ARSU.

---Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
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ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za
posredovanje informacij javnega značaja in priglasitev
udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF
22. 7. 2020

Mestna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih odpadkov oziroma nadomestnega goriva SRF v
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor
(ARSO) naslovila vlogo za posredovanje informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu okolja v povezavi z
Gradbenim zakonom vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor z dne 27. 3. 2020, da je nameravana
sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom SRF večja sprememba, za katero je potrebno izvesti presojo vplivov na
okolje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje. TEŠ je namreč na ARSO vložil Poročilo o vplivih na okolje v zvezi z
načrtovanim sosežigom nadomestnega goriva SRF, Mestna občina Velenje pa je zaradi varstva interesov svojih občank in
občanov zainteresirana za sodelovanje v postopku, ki ga ARSO v zvezi z načrtovanim sosežigom SRF v TEŠ vodi.
Zanima nas tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno naznanilo za sodelovanje
javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želimo natančen spletni naslov, kjer MOP objavlja javna
naznanila za konkretni postopek.

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

Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega
zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu
okolja glede strank v postopku. Pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenji v
kateremkoli od teh postopkov je v zagotavljanju nesporno zdravega okolja prebivalcev naše občine, ki neposredno meji na
občino Šoštanj, kjer ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati dejstva, da je
predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje Mestne občine Velenje oddaljena le približno 550 m. TEŠ je prav tako
lastnik zemljišč na območju Mestne občine Velenje in zemljišča uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih
procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in
produktov razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.
V ponedeljek, 17. julija, smo prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v reševanje odstopili ARSU.
Deli s prijatelji
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