Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 10. 2020
Število objav: 15
Internet: 13
Radio: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 15
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Požari in občani učinkovitejši kot uradne institucije

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

Viki Twrdy

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastniki prodajo svoja zemljišča, je pripravljena sanirati tudi njihova zemljišča. MOL je zemljišča v občinskem
prostorskem načrtu že pred leti namenil za gradnjo stanovanjskega naselja Vrtno mesto Sibirija Sever. Na zemljiščih
čez cesto pa naselje Vrtno mesto Sibirija. Prav ta zemljišča je imela do leta 2007 v lasti...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje oktobra slabše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke) ter v storitvenih dejavnostih in v trgovini na drobno (po 0,7 odstotne
točke). Vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bil majhen, a pozitiven (za 0,1 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih pa tokrat ni vplival. Na znižanje vrednosti kazalnika na letni ravni so...

Naslov

Nekdanjemu lastniku Avioprojekta Jančarju pogojna zaporna kazen zaradi zlorabe položaja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 23. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...200.000 evrov. Sodnica je odločila, da mora Jančar Avioprojektu v dveh obrokih poravnati premoženjsko-pravni
zahtevek zaradi koristi, ki jo je pridobil pri gradnji garažne hiše na Jesenicah. Tožilstvo je sicer Jančarju očitalo zlorabo
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Podjetje Avioprojekt je leta...

Naslov

Umrl slikar, grafik in scenograf Jože Spacal

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 23. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...doseženo z orodji sodobne tehnike. Ves čas se je ukvarjal z mozaikom, najprej s ploskovnim, pozneje pa je razvil
izrazito reliefno, skoraj arhitekturno gradnjo. Veljal je tudi za prenovitelja in enega najizrazitejših sodobnih ustvarjalcev
te slikarske tehnike na Slovenskem. Edinstvenost med slovenskimi likovnimi...

Naslov

Odziv na izjavo Janeza Janše: Narava je naš ključni zaveznik

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 10. 2020

Avtor

Damjan Denac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zdravil, velikega pomena. Več kot polovica svetovnega BDP je odvisna od narave in storitev, ki jih ta zagotavlja, trije
ključni gospodarski sektorji - gradbeništvo, kmetijstvo ter hrana in pijača - pa so zelo odvisni od nje....
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Naslov

Pogojna obsodba za nepremičninskega mogotca

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

Mojca Marot

Teme

Gradbeništvo, graditev

Pogojna obsodba za nepremičninskega mogotca Nepremičninski mogotec Aleksander Jančar je s tožilstvom podpisal
sporazum o priznanju krivde. Sodišče mu je prisodilo triletno pogojno zaporno kazen, denarno kazen in vračilo pol
milijona evrov Avioprojektu. ALEKSANDER JANČAR Mojca Marot 23. oktober

Naslov

Zapor v Dobrunjah do dovoljenj prednostno

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mora uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pridobiti okoljevarstveno soglasje za gradnjo moškega zapora v
Dobrunjah. NALOŽBE Vanja Brkić 24. oktober 2020 00:00 24. oktober 2020 0:00 Po podatkih iz sklepa agencije za
okolje bo gradnja zapora v Dobrunjah, kjer bo prostor za 391 zaprtih ali priprtih oseb, trajala 33...

Naslov

Oljkarstvo potrebuje strokovnjake

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

Sašo Dravinec, Denis Sabadin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kampusa Livade v Izoli pod streho. Tedanji rektor Univerze na Primorskem dr. Rado Bohinc je vodil nameščanje
brina na streho, kar je bil svojevrstni likof. Gradnja je potekala hitro, precej denarja je bilo iz evropskega oljkarskega
projekta Sigma, zato je bilo predvideno, da bo v prvem stolpiču Center mediteranskih...

Naslov

Vlada v pripravo prostorskega načrta za avtocesto Postojna-Jelšane

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obstoječo avtocesto Šentilj-Srmin navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega prehoda
Jelšane, ter vse prostorske ureditve, povezane z gradnjo in delovanjem nove avtoceste. Načrtovana trasa poteka na
območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Glavni cilj nove avtocestne povezave je po...

Naslov

Po petih mesecih rasti se gospodarska klima spet slabša

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

Špela Mikuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih in v trgovini na drobno (po 0,7 odstotne
točke). Vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bil majhen, a pozitiven (za 0,1 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih pa tokrat ni bil pomemben. Tudi vrednost kazalnika gospodarske klime...
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Naslov

A-Comos v krempljih Fursa. Jože Šolar: Zmedo rešujemo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 10. 2020

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...23.10.2020 12:00 Dopolnjeno: 23.10.2020 16:34 Furs se je "usedel" na polovični delež družbe, ki ima v lasti
zemljišča v Kosezah, kjer bo do končanja gradnje trgovsko-stanovanjskega projekta Koseško okno - tega gradita
Kolektor in Iskra Impuls - posloval nadomestni Mercator. avtor ALEŠ PERČIČ A-Comos v krempljih...

Naslov

Najbolj brani članki danes

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...A-Cosmos v krempljih Fursa. Jože Šolar: Zmedo rešujemo 6. Samograditelj ceno hiše izve šele na koncu – ko je že
prepozno 7. (TOP 101) Z vzdrževanjem in gradnjo cest raste nova gradbena skupina 8. TOP 101: To so slovenski
gospodarski velikani – kako jim gre in kaj napovedujejo 9. Adria Mobil: reciklirana plastika...

Naslov

V Zasavju korak bližje graditvi oskrbovanih stanovanj

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 23. 10. 2020

Avtor

Rajevec Karmen Štrancar

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:19

Trajanje: 3 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 23.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:19 ENISA BRIZANI (voditeljica) Po letih obljub in podpisov
pisem o nameri o načrtih graditve oskrbovanih stanovanj v Zasavju, se na tem področju zadeve končno premikajo. V
regiji kjer je starejših še nekoliko več kot v povprečju v Sloveniji, potrebe...

Naslov

Zapor v Dobrunjah do dovoljenj prednostno

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 24. 10. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 466 cm2

...Dobrunjah do dovoljenj prednostno Agencija za okolje je presodila, da mora uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
pridobiti okoljevarstveno soglasje za gradnjo moškega zapora v Dobrunjah. / Vanja Brkič Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij je ta teden prejela odločitev agencije za okolje,...

Naslov

Nekdanjemu lastniku Avioprojekta pogojna zaporna kazen zaradi zlorabe položaja

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...200.000 evrov. Sodnica je odločila, da mora Jančar Avioprojektu v dveh obrokih poravnati premoženjsko-pravni
zahtevek zaradi koristi, ki jo je pridobil pri gradnji garažne hiše na Jesenicah. Tožilstvo je sicer Jančarju očitalo zlorabo
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Podjetje Avioprojekt je leta...
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https://www.rtvslo.si/okolje/pozari-in-obcani-ucin...

Požari in občani učinkovitejši kot uradne
institucije
rtvslo.si/okolje/novice/pozari-in-obcani-ucinkovitejsi-kot-uradne-institucije/540149

Skoraj dve desetletji od prve odločbe inšpekcije

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

Studio EkstraVisor Foto: TV Slovenija

Na nezakonitem odpadu avtomobilskih delov na Cesti dveh cesarjev v
Ljubljani se odpadki odlagajo že najmanj dve desetletji. Prvo odločbo o
nepravilnostih je okoljska inšpekcija izdala že pred 18 leti. Pred kratkim so
odpadki v razmiku dobrih dveh tednov dvakrat zagoreli. Policija vzrok in
okoliščine požarov še preiskuje. Zaradi povzročanja nevarnosti je tožilstvo
zoper nekdanjega najemnika zemljišča, ki naj bi odlaganje odpadkov
nadaljeval tudi po zaprtju podjetja in po odpovedani najemni pogodbi, Rina
Jasharija, vložilo obtožnico. A odpadki so še vedno tam. Kazni, ki jih je
Jashariju naložila republiška inšpekcija, pa ostajajo neporavnane. Gre za
klasičen primer izigravanja zakonodaje, je prepričan Gregor Klemenčič,
vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvu
za okolje: "Vlada in okoljevarstvene organizacije so si enotne glede vzroka –
neučinkovit nadzor, za katerim stojijo imena in priimki inšpektorjev, ki so
te primere obravnavali, a nikoli odgovarjali." Uroš Macerl iz
okoljevarstvenega društva Eko krog je v oddaji ostro obsodil
nezainteresiranost države za pregon okoljskega kriminala.
Lokalna politika in plovba po Ljubljanici
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Solastnik propadlega Jasharijevega podjetja Avtodeponija je Franc Fridrih,
še danes sta oba solastnika Inštituta za predelavo in reciklažo. Jashari in
Fridrih sta kandidirala tudi na volitvah za svete četrtnih skupnosti Mestne
občine Ljubljana. To pa še ni vse: skupaj sta imela v lasti dva čolna za
turistične prevoze po Ljubljanici. Fridrih, sicer avtoklepar, nam je v kratkem
telefonskem pogovoru povedal, da z Jasharijem ne sodeluje več: “Nimam jaz
z njim nič. Kaj imam jaz zdaj z njim? Jaz sem se ga komaj "losal",” je bil v
odzivu kratek Fridrih.

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

Ena od treh lastnic zemljišč deponije je tudi ljubljanska občina. Ta je svoj del
zemljišča v preteklih tednih že sanirala in odpeljala odpadke. Če ji drugi
lastniki prodajo svoja zemljišča, je pripravljena sanirati tudi njihova
zemljišča. MOL je zemljišča v občinskem prostorskem načrtu že pred leti
namenil za gradnjo stanovanjskega naselja Vrtno mesto Sibirija sever. Na
zemljiščih čez cesto pa naselje Vrtno mesto Sibirija. Prav ta zemljišča je imela
do leta 2007 v lasti Electa, nato pa jih je prodala Hypo banki in od nje vzela
nazaj v najem. Pomenljivo je, da je bil sedež podjetja in inštituta dvojca
Jashari-Fridrih prav v stavbi na tem zemljišču. Direktor Electe, Damijan
Janković, danes pravi, da omenjenega dvojca ne pozna in da za uporabo
stavbe ali zemljišč z njunima podjetjema niso imeli sklenjene nobene
pogodbe.
Bale odpadkov brez okoljevarstvenih in občinskih dovoljenj
Odpadki pa se kopičijo tudi na drugih mestih po državi. Takšen primer smo
našli na Jesenicah, kjer zasebno podjetje na občinski parceli shranjuje več
kot 9400 ton balirane tako imenovane lahke frakcije. Namesto da bi ta
zgorela v sežigalnicah, so jo pred leti plameni zajeli že na Jesenicah.
Dovoljenj za shranjevanje podjetje Ekogor, sicer občinski koncesionar za
mehansko predelavo mešanih komunalnih odpadkov, nima, ne od občine ne
od države. Podjetje je državi že poravnalo 33.500 evrov kazni, ki jih je izrekel
republiški inšpektorat, vendar bal z odpadki še vedno ni odstranilo. Lastnik
Ekogorja je podjetje Publikus, ki pa ga posredno obvladuje Slavko Hrženjak.
Publikus identične balirane odpadke odlaga tudi ob zbirnem centru v
Suhadolah pri Komendi. “Dejstvo je, da sam sistem ne deluje, ni zaprte
zanke od nastajanja, zbiranja, obdelave odpadkov in do končne dispozicije,
da se, kar se ne da reciklirati, pošlje v sežig. Tega v Sloveniji v vseh teh letih
nismo zagotovili,” ključno težavo takšnih odpadkov opiše Sebastijan Zupanc
iz Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Inšpekcija z odločbami podaljšuje tudi roke za odstranitev bal. Prav tako se
Občina Jesenice z Ekogorjem dogovarja za plačilo simbolične odškodnine za
uporabo občinske parcele. A del predlaganega dogovora je tudi rok, da mora
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Ekogor bale odstraniti v treh letih. Napredek ali le dovoljenje za uporabo
občinske parcele za nadaljnja tri leta?
Čeprav gre v tem primeru za težave na občinski ravni, bi tu morala vskočiti
država, pravi okoljevarstvenik Uroš Macerl: “Okoljsko ministrstvo bi moralo
določiti jasna pravila za ravnanje z odpadki. Teh pravil bi se morali držati
tako proizvajalci odpadkov kot družbe za ravnanje z odpadki. Že po šestih
mesecih bi se na koncu moral videti rezultat, in če ta rezultat ne bi bil dober,
je dejstvo: ali je načrt slab ali pa tisti, ki bi se ga morali držati, goljufajo.“
Ključna vloga lokalne skupnosti

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

Da je za spremembe izjemnega pomena neformalni nadzor civilnih iniciativ
in okoljskih organizacij, še posebej kjer formalni inšpekcijski odpove ali
ničesar ne doseže, lahko vidimo skozi primer sanacije nekdanjega dnevnega
kopa Bukove gore z elektrofiltrskim pepelom in materialom iz njega. To je
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, v likvidaciji, sklenil po glasnih pozivih
okoljevarstvenikov in tudi občinskih svetnikov. Lanskega novembra se je
namreč šele po več letih znanih analiz, ki so ugotavljale previsoke vrednosti
nekaterih škodljivih snovi, na primer barija, in po več kot ducat inšpekcijskih
pregledov, tako okoljske kot rudarske inšpekcije, ta odzvala. Rudarska
inšpekcija takrat prvič ni izrekla samo opozoril, pač pa tudi naložila zaključek
sanacije Bukove gore.

Janež Žlak, nekdanji direktor in likvidacijski upravitelj RTH-ja. Foto: TV Slovenija
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Nekdanji direktor in likvidacijski upravitelj rudnika v zapiranju, danes pa
prvi mož Slovenskega državnega holdinga, Janez Žlak, zanika, da bi se v času
njegovega vodenja rudnika tam dogajale nepravilnosti: “Seveda pepel ni
nekaj, kar se jé, ampak je sestavni del teh proizvodov, s katerimi se je tukaj,
poudarjam, v skladu z rudarskim projektom zapolnjevalo kadunjo
nekdanjega dnevnega kopa. Edina substanca, ki je bila v določenih
trenutkih presežena, je bil barij.”

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

“Moravčani umirajo v skladu z zakonom”

Milan Balažic, župan občine Moravče Foto: TV Slovenija

Odprte dnevne kope je v Moravčah in okolicah z gradbenimi materiali in
odpadki zapolnjevalo tudi tamkajšnje podjetje Termit, so prepričani
domačini. Pregledi inšpekcije za okolje pri delovanju Termita niso zaznali
nepravilnosti, so pa bili pregledi vedno pogostejši, od 2016 so jih opravili 15,
vendar od tega samo lani 10. A inšpekcija preverja le stanje na papirju in si
ogleda teren, ne izvaja pa vzorčenja in meritev. Po opozarjanju občanov je
okoljsko ministrstvo nazadnje le naročilo analizo, ki jo je izdelala agencija za
okolje in kjer so ugotovili presežene vrednosti arzena, bakra, kadmija, kroma,
niklja, svinca in cinka, onesnaženost voda s kovinami ter formaldehidom in
fenoli. “Gre za strašansko donosen posel, na račun katerega je mogoče
žrtvovati ne samo okolje, naravo, ampak tudi življenja ljudi. Poznamo
izvedence, ki so ekološko ozaveščeni, poznamo pa tudi izvedence, ki jih
plačujejo podjetja, ki so torej predstavniki umazanega kapitala, podjetja pa
naročajo mnenja, da je vse v najlepšem redu. Zato tudi Moravčani umirajo
v skladu z zakonom,” je v oddaji dejal moravški župan Milan Balažic, ki
napoveduje tudi državljansko nepokorščino, če jim država ne bo pomagala.
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Termitu so ob izidu poročila agencije za okolja tudi začasno prepovedali
predelovanje odpadkov in zakopavanje v jame, vendar od konca avgusta
lahko to spet opravljajo. Na Arsu so namreč znova odprli postopek o
ugotavljanju okoljske škode, ki še ni končan. Termit je medtem že podpisal
pogodbo z ljubljansko toplarno za sprejem slabih 6300 ton pepela iz
Ljubljane od oktobra letos do marca 2021, za kar bo prejel 288 tisoč evrov.

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

Ministrstvo napoveduje ukrepanje v doglednem času

Uroš Macerl, predstavnik okoljevarstvenega društva Eko Krog. Foto: TV Slovenija

Ovira pri hitrejšem in učinkovitem reševanju okoljske problematike je tudi
vsakokratna zamenjava odločevalcev na pristojnih institucijah. Menjajo se
inšpektorji in državni uradniki, razvpiti okoljski primeri pa čakajo na rešitev.
Gregor Klemenčič, trenutni vršilec dolžnosti direktorja direktorata za okolje,
na očitke odgovarja, da “pogosto poslušamo očitke na račun države in
sistema. Dejstvo je, da obsojamo, kar se je dogajalo, ampak za temi nadzori,
ki se ne izvajajo, stojijo ljudje z imenom in priimkom.” Glede primera v
Moravčah napoveduje hitro ukrepanje: “Težava ni v vsebini zakonodaje, tam
so se namreč znašli odpadki, ki se ne bi smeli. To je eden od primerov, ki je
na moji mizi, in takih se je nabralo v vseh teh letih zelo, zelo veliko.
Verjamem, da bo dovolj energije, znanja in tudi moči, da nam bo uspelo
temu priti do dna v nekem doglednem času.”
Novi obrazi na okoljskem ministrstvu sicer delajo in sprejemajo nove
predpise, a ne nujno vedno v dobro okolja, meni okoljevarstvenik Macerl, na
račun poostrenega nadzora se odpravljajo administrativne ovire, nič pa se ne
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naredi za boljši nadzor, ki bi odvrnil povzročitelje, da bi obremenjevali
okolje.
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Gospodarsko razpoloženje oktobra slabše
Gospodarska klima se je oktobra poslabšala in s tem prekinila petmesečni niz izboljšanj. Kazalnik je oktobra znašal -6,6
odstotne točke in bil na mesečni ravni nižji za 2,4 odstotne točke, na letni ravni pa za 10,7 odstotne točke. Od
dolgoletnega povprečja je bil nižji za 6,7 odstotne točke, je danes sporočil statistični urad.
Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne
točke) ter v storitvenih dejavnostih in v trgovini na drobno (po 0,7 odstotne točke).
Vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bil majhen, a pozitiven (za 0,1 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih pa
tokrat ni vplival.
Na znižanje vrednosti kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in med potrošniki (za
6,9 oz. za 3,7 odstotne točke) ter kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in v gradbeništvu (za 0,9 oz. 0,3 odstotne točke).
Upad vrednosti je nekoliko omilil le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, katerega vrednost je bila za eno
odstotno točko višja kot oktobra lani.
Od kazalnikov zaupanja je bil oktobra višji kot prejšnji mesec le kazalnik zaupanja v gradbeništvu. Vrednost kazalnika
zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila oktobra enaka kot septembra ter za tri odstotne točke višja od vrednosti v
lanskem oktobru in za eno odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v primerjavi s septembrom nižja za 13 odstotnih točk, v
primerjavi z dolgoletnim povprečjem za 14 odstotnih točk in v primerjavi z vrednostjo v lanskem oktobru za 18 odstotnih
točk. Ta kazalnik je bil nižji tudi v prejšnjem mesecu.

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

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila za dve odstotni točki višja kot septembra, od vrednosti v lanskem
oktobru pa je bila za pet odstotnih točk nižja. Hkrati je bila za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se je v primerjavi s septembrom znižala za tri odstotne točke, v
primerjavi z lanskim oktobrom za 23 odstotnih točk in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za 15 odstotnih točk. Po
štirih mesecih dviganja je bil kazalnik tokrat spet nižji.
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Nekdanjemu lastniku Avioprojekta Jančarju
pogojna zaporna kazen zaradi zlorabe položaja
Sodnica celjskega okrožnega sodišča Mojca Turinek je nekdanjega lastnika podjetja Avioprojekt iz Žalca Aleksandra
Jančarja, ki je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, danes obsodila na tri leta pogojne zaporne kazni s
preizkusno dobo petih let. Prav tako mora v dveh obrokih plačati stransko denarno kazen v višini 200.000 evrov.
Sodnica je odločila, da mora Jančar Avioprojektu v dveh obrokih poravnati premoženjsko-pravni zahtevek zaradi koristi,
ki jo je pridobil pri gradnji garažne hiše na Jesenicah. Tožilstvo je sicer Jančarju očitalo zlorabo položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti.
Podjetje Avioprojekt je leta 2008 pridobilo posel gradnje garažne hiše pri jeseniški bolnišnici, za kar je potrebovalo 2,4
milijona evrov. Jančar se je tedaj kot lastnik podjetja za pomoč obrnil na Hypo Leasing in dobil posojilo v višini 7,3
milijona evrov.
Avioprojekt je za gradnjo garažne hiše porabil 2,4 milijona evrov, preostali denar pa je izginil neznano kam. Avioprojekt
sicer Hypo Leasingu kmalu po pridobitvi posojila tega ni zmogel več odplačevati, zato je končal v stečaju.
Svet zavoda bolnišnice Jesenice je konec leta 2014 sporne posle v zvezi z gradnjo garažne hiše prijavil policiji. Policija je
po več kot štiriletni preiskavi ovadbo specializiranemu državnemu tožilstvu posredovala lani.

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

Jančar je lastnik več nepremičnin po Sloveniji, med drugim tudi celjskih hotelov Evropa in Celeia ter treh hotelov na
Obali.
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Umrl slikar, grafik in scenograf Jože Spacal
Umrl je slikar, grafik, mozaicist in scenograf Jože Spacal, so sporočili iz družinskega kroga. V Milanu je študiral slikarstvo
in se izpopolnjeval iz mozaika, nato pa je skoraj tri desetletja deloval kot scenograf na TV Ljubljana, kjer je pripravil več
kot 300 scenografij. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razstavah.
Rodil se je leta 1939 v Kostanjevici na Krasu. Izobrazbo je pridobil na akademiji Brera v Milanu, v mozaiku pa se je
izpopolnjeval na tamkajšnji Visoki šoli za umetnost Castello Sforzesco.
Veljal je za sooblikovalca grafične šole v Ljubljani. V grafiki je naravne elemente združeval z risbo, doseženo z orodji
sodobne tehnike. Ves čas se je ukvarjal z mozaikom, najprej s ploskovnim, pozneje pa je razvil izrazito reliefno, skoraj
arhitekturno gradnjo. Veljal je tudi za prenovitelja in enega najizrazitejših sodobnih ustvarjalcev te slikarske tehnike na
Slovenskem.
Edinstvenost med slovenskimi likovnimi umetniki je dosegel s sintezo klasičnih in sodobnih postopkov. V njegovih
začetnih delih so prevladovali kraški motivi, nato gabariti streh, volovske vprege, kamnolomi, kompozicije razdejanj,
erupcije v kozmosu, knjige v plamenih, simfonije morskih valov.
Kot scenograf je v oddaje najrazličnejših žanrov vnašal prvine sodobne likovne umetnosti in jih združeval s sočasnimi
dosežki znanosti, s čimer je ustvaril celovite umetniške stvaritve, ki sodijo v sam vrh dosežkov na področju TV
scenografije.
Sodeloval je na vseh pomembnejših razstavah slovenske grafike doma in v tujini, v obdobju od leta 1964 do leta 1993 pa
tudi na vseh pomembnih grafičnih bienalih. Imel je tudi več samostojnih razstav - v Ljubljani leta 1993 veliko pregledno
razstavo TV scenografije in leta 1999 veliko pregledno razstavo grafike.

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

Za svoje delo je prejel več kot 20 nagrad in priznanj v tujini, med njimi nagrado na 7. norveškem mednarodnem bienalu
grafike v Fredrikstadu in premijo na 4. mednarodnem bienalu grafike v Varni.
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Odziv na izjavo Janeza Janše: Narava je naš
ključni zaveznik

ODPRI GALERIJO
Travnik z orhidejami je ena od številnih naravnih znamenitosti Slovenije, ki je privlačen tudi za turiste.
ARHIV KOZJANSKEGA PARKA

Dr. Damjan Denac, direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
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Predsednik vlade je s svojo trditvijo, da se je Slovenija ustrelila v koleno, ker je
dobra tretjina teritorija vključena v Naturo 2000, pokazal veliko stopnjo
nerazumevanja, neznanja in politične arogance do tistih, ki so strokovno delali pri
določitvi območij
Popolno strokovno argumentacijo, predloge po direktivi o pticah, je pripravil denimo DOPPS prostovoljno, z
veliko državljanske odgovornosti - brez tega leta 2004 ne bi vstopili v EU.

Določevanje območij ni stvar nekakšnih arbitrarnih odločitev, temveč na osnovi jasno določenih usmeritev
direktive o pticah in direktive o habitatih. Večji delež teh površin samo nakazuje večjo stopnjo ohranjenosti

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

narave in biotske raznovrstnosti, kar je za Slovenijo že pred Naturo 2000 bilo splošno znano.
Večina območij Nature 2000 leži na večjih nadmorskih višinah, neugodnih legah in naklonih ter v gozdovih
(več kot 70 odstotkov), na katerih intenzivno gospodarjenje tako ni mogoče, pa tudi ne poselitev in lokacija
gospodarskih dejavnosti. Tudi če bi se za kaj takega odločili, bi bili stroški razvoja infrastrukture tam
preveliki in nekonkurenčni. Konkurenčnost teh območij je treba iskati drugje.
Finančni in drugi instrumenti Nature 2000 ter različne oblike kmetijskih subvencij pravzaprav nasprotno od
tega, kar meni predsednik vlade, omogočajo lažje gospodarjenje, predvsem ohranjanje kmetijstva na
območjih, ki bi bila podvržena propadu, depopulaciji in zaraščanju (pašniki, travniki). Natura lahko prispeva
veliko k ohranjanju tipične slovenske poselitve in k preživetju malega kmeta.
V nasprotju s splošnim mnenjem gospodarske dejavnosti na območjih Nature 2000 niso prepovedane, se pa
morajo prilagoditi z vidika trajnega ohranjanja biodiverzitete. Tu lahko nastajajo konflikti, ki pa jih je mogoče
s sodelovanjem premagati. Ob tem je treba poudariti povsem napačno mnenje, da je na območjih, ki niso v
Naturi 2000, dovoljeno vse. Tudi tam so lahko specifične omejitve, ki zadevajo varovanje in ohranjanje
kvalitete voda, tal, zraka, habitatov in biodiverzitete.
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Tudi pri nas je zelo veliko delovnih mest in gospodarstva neposredno in posredno
odvisnih od narave in biodiverzitete

Stališče predsednika vlade v Sloveniji žal ni osamljeno, kar je tudi eden poglavitnih razlogov, da nismo
izkoristili vseh razvojnih potencialov, ki jih ponujajo instrumenti Nature 2000. Dejstvo je, da recimo od 4,5 do
osem milijonov delovnih mest v EU omogoča Natura 2000 - turizem, obiskovanje in vse mehke zaposlitve,
povezane s tem. Teh je torej za več kot dve Sloveniji prebivalcev!
Tudi pri nas je zelo veliko delovnih mest in gospodarstva neposredno in posredno odvisnih od narave in
biodiverzitete. Samo s projekti LIFE smo doslej v Sloveniji po zaslugi Nature 2000 iz EU prejeli več kot 40
milijonov evrov. Ta denar so porabili slovenski izvajalci, od učinkov projektov ima korist celotna družba.
Nastalo je več kot sto delovnih mest, ki so ohranjena še danes. Davkov in socialnih transferjev je bilo plačanih
več, kot je bilo sofinanciranja države. Torej Natura polni proračun in ustvarja delovna mesta in ne obratno!
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Veseli pa nas, da se čedalje večje število ljudi, predvsem tudi kmetov, zaveda bogastva in priložnosti, ki jih
ponuja biološka raznovrstnost. Kmetje, ki jih srečujemo na terenu, samovoljno ohranjajo gnezda ogroženih
vrst ptic in zavest v družbi o pomenu varstva narave za naše lastno zdravje in preživetje je vse bolj prisotna.
Kot izhaja iz strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, se je v zadnjih štirih desetletjih svetovna
populacija prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst zaradi človekove dejavnosti zmanjšala za 60 odstotkov.
Vrste izumirajo deset- do stokrat hitreje, kot bi bilo naravno pričakovano. Izguba biotske raznovrstnosti in
propadanje ekosistemov sta med največjimi grožnjami, s katerimi se bo človeštvo soočalo v naslednjem
desetletju. Ogrožata tudi temelje našega gospodarstva; stroški neukrepanja so visoki in pričakuje se, da se
bodo še zvišali.
Narava je pomemben zaveznik v boju proti podnebnim spremembam. Varstvo ter obnova biotske
raznovrstnosti in dobro delujočih ekosistemov sta ključna tudi za krepitev naše odpornosti ter preprečevanje
in širjenje bolezni. Poslovni vidik biotske raznovrstnosti je zelo pomemben. Industrija in podjetja se zanašajo
na gene, vrste in ekosistemske storitve, ki so v proizvodnji, predvsem zdravil, velikega pomena. Več kot
polovica svetovnega BDP je odvisna od narave in storitev, ki jih ta zagotavlja, trije ključni gospodarski
sektorji - gradbeništvo, kmetijstvo ter hrana in pijača - pa so zelo odvisni od nje.
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Pogojna obsodba za nepremičninskega mogotca
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dnevnik.si/1042941760/kronika/nekdanjemu-lastniku-avioprojekta-jancarju-pogojna-zaporna-kazen-zaradi-zlorabe-polozaja-

Aleksandra Jančarja, ki ima v lasti več nepremičnin po Sloveniji, med drugim tri Eurotasove
hotele na Obali, danes, ko je sodnica Mojca Turinek razglasila sodbo, ni bilo na celjsko sodišče.
Aleksander Jančar se je že pred tem s specializiranim državnim tožilstvom, ki mu je očitalo
zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pridobitev polmilijonske protipravne
premoženjske koristi, pogodil za pogojno kazen.

Avioprojekt oškodoval za 798.000 evrov
Jančarju so prisodili tri leta zapora s preizkusno dobo petih let. Sodišče mu je naložilo še denarno
kazen v skupni višini 200.000 evrov (1250 dnevnih zneskov po 160 evrov). 50.000 evrov mora
poravnati eno leto po pravnomočnosti sodbe, preostalih 150.000 pa dve leti po njej. Sodišče je
tudi razsodilo, da je Avioprojekt v stečaju, ki ga je ustanovil Jančar, upravičen do
premoženjskopravnega zahtevka v višini pol milijona evrov; tudi ta znesek mora Jančar podjetju
nakazati v dveh obrokih, še 286.000 evrov pa v proračun. Skupaj je družbi Avioprojekt povzročil
za 798.000 evrov škode. Toliko je znašala razlika med dogovorjeno in plačano kupnino za
nepremičnine v Bukovžlaku (dobrih 900.000 evrov) in vrednostjo nepremičnin, ki jo je opravil
zapriseženi cenilec. Ta je namreč znašala le dobrih 116.000 evrov.
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»Hranil« 1,9 milijona evrov
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Avioprojekt je pred desetimi leti z družbo Hypo Leasing sklenil pogodbo o finančnem lizingu
stavbne pravice na Jesenicah, ki jo je družbi podelila tamkajšnja bolnišnica, da bi tam zgradil
garažno hišo. Za prenos stavbne pravice je Jančar v imenu Avioprojekta družbi Hypo Leasing
zaračunal 1,9 milijona evrov, nato pa pri notarju Gregorju Kovaču podpisal zapisnik o hrambi
denarja in pri njem dosegel, da denarja ni nakazal na račun Avioprojekta, temveč ga je razpršil na
račune drugih pravnih in ene fizične osebe. Med njimi je bil tudi hrvaški nepremičninski mogotec
Tadija Kristo, ki naj bi prejel dobrih 900.000 evrov, kar naj bi dokazovali tudi bančni izpiski
njegovega računa. A Kristo je na zaslišanju prek videokonference še pred izrekom sodbe odločno
zanikal, da bi prejel toliko denarja. Od Jančarja naj bi prejel »le« pol milijona evrov v gotovini,
zdaj pa upa, da bo nekoč dobil še preostalih 400.000. Sodišče je sledilo obtožnici, po kateri
Jančar ni ravnal v luči skrbnega gospodarja, temveč je družbo Avioprojekt celo oškodoval.
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Zapor v Dobrunjah do dovoljenj prednostno
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Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je ta teden prejela odločitev agencije
za okolje, da mora opraviti presojo vplivov na okolje za projekt gradnje novega moškega zapora v
Dobrunjah. To pomeni, da bo uprava dovoljenje za gradnjo za ta projekt pridobivala na
ministrstvu za okolje in prostor po integralnem postopku, kjer sta izdaja gradbenega dovoljenja
in presoja vplivov na okolje združeni.
Projekt gradnje novega zapora v Dobrunjah je vlada umestila na seznam strateških investicij, ki
so pomembne za zagon gospodarstva po epidemiji. To pomeni, da ima ta projekt prednost pri
vodenju postopkov izdaje upravnih dovoljenj. Ministrica za pravosodje Liljana Kozlovič je na
ponedeljkovi seji državnega zbora v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnila, da bo pri izdaji
gradbenega dovoljenja ta projekt prednostno obravnavan.
Za gradbeno dovoljenje naj bi zaprosili še letos. »Tako da se predvideva, da bi v naslednjem letu
na začetku leta pridobili gradbeno dovoljenje, nato pa tudi v istem letu izvedli javno naročilo za
izbor izvajalca za gradbeno-obrtniška dela. V letu 2022 bi se gradnja tudi začela in bi trajala
približno dve leti, tako da bi leta 2025 imeli tudi vselitev,« je okvirno časovnico tega skoraj 73
milijonov evrov vrednega projekta predstavila Kozlovičeva.
Zaradi uvrstitve tega projekta na seznam prednostnih naložb je že postopek odločanja o potrebi
po presoji vplivov na okolje tekel hitro. Sklep agencije za okolje razkriva, da je uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij vlogo za začetek tega postopka poslala 11. septembra letos, kar
pomeni, da je agencija potrebovala 40 dni, da je odločila.
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Zapor na Povšetovi v slabem stanju in premajhen
Spomnimo, država bo v Dobrunjah gradila zapor, ki bo nadomestil tistega na Povšetovi. Slednji je
namreč v zelo slabem stanju, »premajhen in neustrezen z vidika zagotavljanja varnosti, pogojev
bivanja zaprtih oseb ter kakovostnih delovnih pogojev za uslužbence«, je razvidno iz sklepa
agencije za okolje.
Slovenija je morala v preteklosti zapornikom izplačati odškodnine zaradi neustreznih bivanjskih
razmer v zaporih, predvsem na račun ljubljanskega zapora. Na podlagi sodbe evropskega sodišča
za človekove pravice iz leta 2011 je po beseda Kozlovičeve država morala izplačati odškodnino v
višini 173.000 evrov zaradi neprimernih prostorskih pogojev zapornikov in pripornikov v zaporu
Ljubljana. Kozlovičeva je v ponedeljek pojasnila, da se je kar 57 od 58 vloženih tožb nanašalo na
zapore v Ljubljani. Država je sklenila 42 sodnih poravnav, na podlagi sodb pa je morala plačati 16
odškodnin.

Gradnja bo trajala 33 mesecev

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

Po podatkih iz sklepa agencije za okolje bo gradnja zapora v Dobrunjah, kjer bo prostor za 391
zaprtih ali priprtih oseb in 200 pravosodnih policistov oziroma tehničnega osebja, trajala 33
mesecev.
Zapor bo stal ob Litijski cesti vzhodno od ljubljanske obvoznice na območju, kjer je v preteklosti
potekalo izkopavanje in predelava gramoza za gradbeništvo. Ko se je ta dejavnost zaključila, se je
območje odkopa gramoza zapolnilo pretežno z gradbenimi odpadki. Ko bo država gradila zapor,
bo tako morala poskrbeti, da se gradbeni odpadki in morebiten onesnažen material predajo
pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov. Kemijske analize nasutja so namreč
pokazale, da se na nekaterih mestih pojavlja prekomerna onesnaženost tal s težkimi kovinami in
mineralnimi olji.
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Oljkarstvo potrebuje strokovnjake
Sašo Dravinec

Denis Sabadin

7. Val

23. 10. 2020, 06.00 , posodobljeno: 23. 10. 2020, 08.43

Zdaj je najboljši čas za razpravo o slovenskem oljkarstvu. Deloma zato, ker so oljke v teh dneh povezale
ogromno ljudi, ki hitijo pobirati plodove v primorskih oljčnikih, teh je že približno 2500 hektarjev, deloma
pa na žalost tudi zato, ker je na včerajšnji dan pred tremi leti požar uničil eno največjih pridobitev
slovenskega oljkarstva v vsej zgodovini, zelo sodoben laboratorij Inštituta za oljkarstvo v prvem in še vedno
edinem stolpiču akademskega središča v izolskih Livadah. Požarišče naj bi začeli prenavljati v prihodnjem
letu, laboratorij Inštituta za oljkarstvo, kjer imajo te dni ogromno dela, pa se je preselil nazaj na nekdanjo
lokacijo v Zeleni ulici v Izoli.

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

Desetletje nazaj v tem času je bil prvi in za zdaj še vedno edini stolpič univerzitetnega kampusa Livade v Izoli pod
streho. Tedanji rektor Univerze na Primorskem dr. Rado Bohinc je vodil nameščanje brina na streho, kar je bil
svojevrstni likof. Gradnja je potekala hitro, precej denarja je bilo iz evropskega oljkarskega projekta Sigma, zato je
bilo predvideno, da bo v prvem stolpiču Center mediteranskih kultur, v okviru katerega bodo ob oljkarstvu
raziskovali tudi druge tukajšnje kmetijske kulture.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)
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“Ali se bomo morali odpovedati najbolj eminentni akreditaciji, ker ne bomo imeli ustreznih
pogojev za delovanje laboratorija?”
dr. Rado Pišot
direktor ZRS Koper

No, kmalu se je začelo zapletati. Prišlo je do zloma slovenskega gradbeništva in dela v Livadah so zastala za več let.
Prvi stolpič je sameval, osamljenec na velikem zemljišču pa je še danes, čeprav naj bi bil tam že pred leti vrvež. Med
petimi stolpiči akademskega naselja, ki naj bi bil jadranska preslikava slovitih kalifornijskih univerzitetnih kampusov,
naj bi bil eden namenjen študentskemu domu, tam naj bi bila tudi športna dvorana. Kampusov park naj bi bil
svojevrsten sredozemski botanični vrt, po urejenosti pa bi tekmoval s sestrskim, še večjim kampusom Sonce med
Barko in Čebelnjakom v Kopru. Vsi načrti, za katere so arhitekti že risali precej podrobne načrte, so obtičali globoko
v predalih tako univerzitetnih kot državnih uradov.

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

Kratek čas domovanja IZO v Livadah
Jeseni leta 2015, v času kampanje pred rektorskimi volitvami na Univerzi na Primorskem, so prvi stolpič v Livadah
svečano odprli, a je sameval, ker v Izolo še ni prišla naročena oprema. Slednjič je bila precej kasneje vendarle
izpeljana selitev laboratorija Inštituta za oljkarstvo (IZO), ki je bil pod okriljem Znanstveno raziskovalnega središča
Koper (ZRS) ustanovljen spomladi leta 2004. Laboratorij, ki ga že ves čas vodi dr. Milena Bučar Miklavčič, je tako
dobil dovolj prostoren in svetel dom, v katerega so namestili najsodobnejšo opremo in uredili prostore za
organoleptično ocenjevanje oljk in oljčnih olj. S tem so bili zagotovljeni pogoji za nadaljnji razvoj laboratorija, da bo
lahko deloval vštric s sorodnimi ustanovami iz drugih sredozemskih držav ter ohranjal strokovno in znanstveno
odličnost, ki mu jo je priznaval ves oljkarski svet.
“Livade so bile dober center tudi za prenos znanja v šole na vseh ravneh, od vrtca do
fakultete. “
dr. Milena Bučar Miklavčič
vodja laboratorija IZO

Po dolgih letih snovanj in čakanja ter nekaj mesecih zadovoljstva v novem laboratoriju je v neurju, ki se je
razbesnelo v nedeljo zvečer, 22. oktobra 2017, voda vdrla v energetski jašek stolpiča v Livadah in zaradi kratkega
stika se je vnel požar. Iz kleti se je razširil v prvo in drugo nadstropje ter obliznil tretje. Dragocena oprema je bila
bodisi uničena bodisi poškodovana, namesto v deviško belino pa so bili prostori laboratorija odeti v črno sive saje.
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Po požaru pred tremi leti je bila dragocena in občutljiva oprema na Inštitutu za oljkarstvo bodisi uničena bodisi močno poškodovana.
(Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Trinajst Primorcev v vodniku Flos Olei
V začetku oktobra je - tokrat brez slovesnosti - izšel vodnik Flos Olei za prihodnje leto. V
vplivni oljkarski vodnik, ki ga že dolgo izdajata Marco Oreggia in Laura Marinelli, je
vključenih 500 oljkarjev iz kar 54 držav z vseh kontinentov. Že šestič zapored je bila Istra
razglašena za najboljšo oljkarsko regijo, kar gre predvsem na rovaš oljkarjev iz sosednje
države, ki jih je z izdatno institucionalno podporo v vodnik uvrščenih več kot 70. Slovenskih
oljkarjev v vodniku je 13. Boris Marinič (Bose Oil) je edini Bric s skupno oceno 88 točk (od
100 možnih), dve manj ima Ernest Kante iz Šempasa. Med enajstimi istrskimi oljkarji
imajo Jenko, Morgan (na fotografiji je Franc Morgan) in Dujc izjemno visoko oceno 97 točk,
pred njimi je le peščica pridelovalcev iz oljkarskih velesil, trije najbolje ocenjeni hrvaški oljkarji
(Ipša, Olea B.B. in Mate) imajo le točko več. 95 točk ima kmetija Adamič - Ronkaldo, 92 jih
ima Janko Bočaj, v vodnik pa so uvrščeni še Arsen Jurinčič, Karlonga, Pr'Rojcah, Danjel
Sabadin, Šavrin in Šturman. Največ oljkarjev je iz koprske občine, ki tudi pomaga pri plačilu
kotizacije za ocenjevanje in uvrstitev v vodnik. Tiskana izdaja Flos Olei bo izšla v decembru,
na voljo pa bo tudi kot aplikacija za pametne naprave. DS

23

Primorske.si
Država: Slovenija

23.10.2020
Petek, 06:02

Kazalo

https://www.primorske.si/plus/7-val/oljkarstvo-pot...

4/8

Sodelavci laboratorija so reševali, kar se je rešiti dalo. Hitro so se pripravili na selitev na staro lokacijo, v Zeleno ulico
streljaj stran, kjer so razmere za delo uredili do te mere, da so lahko opravili osnovno analitiko oljčnih olj, ki so
pospešeno prihajala iz oljarn, saj je bil vrhunec obiranja. V Zeleni ulici so še danes, a je prostora za naprave in osem
sodelavcev veliko premalo za zahtevno delo. V minulih treh letih se pristojnim ni uspelo uskladiti, kaj in kako z
laboratorijem, ki zaradi neustreznih pogojev za delovanje le stežka ohranja referenčnost, doseženo v minulem
obdobju.

Oljke je najbolje preučevati v sredozemski Sloveniji

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

“Inštitut za oljkarstvo je edinstven med vsemi pod okriljem ZRS Koper. Najprej zato, ker je oljkarstvo doma samo
tukaj, v sredozemski Sloveniji, in ga za razliko od drugih vsebin našega preučevanja ne bi bilo mogoče premestiti
kamor koli drugam, obenem pa tudi zato, ker je pod njegovim okriljem nastalo prvo izvirno raziskovalno delo v
okviru ZRS,” pojasnjuje direktor ZRS Koper dr. Rado Pišot. Ustanova, ki jo vodi, je bila ustanovljena leta 1994 in je
bila slabo desetletje kasneje med ustanovitelji Univerze na Primorskem. Leta 2015 je zaradi velikih neskladij del
raziskovalcev pod okriljem ZRS zapustil Univerzo na Primorskem, leta 2016 pa ga je slovenska vlada ustanovila kot
samostojni javni raziskovalni zavod.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)
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Skratka, oljkarstvo je bilo vgrajeno v akademski temelj Univerze na Primorskem, prva raziskava, ki jo je družno
opravilo sedem raziskovalcev (Bojan Butinar,Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Fabio Koren, Matjaž
Jančar,Darinka Čalija in Marko Joksić), pa je bila namenjena značilnostim izbranih oljčnih olj slovenske Istre
letnika 1994. Desetletje kasneje, prvo leto delovanja pod okriljem mlade univerze, je njen oljkarski laboratorij prejel
nacionalno akreditacijo za analitiko oljčnih olj, pet let kasneje, leta 2009, pa še etalon za množino snovi za hrano
rastlinskega izvora, v prvi vrsti za oljčno olje. Zapleten izraz pomeni, da je laboratorij odtlej referenčna ustanova za
enote mer, s katerimi določajo vsebnost posameznih sestavin oljčnega olja. Referenčnost je seveda treba venomer
znova dokazovati in Pišot se sprašuje, “ali se bomo morali odpovedati najbolj eminentni akreditaciji, ker ne bomo
imeli ustreznih pogojev za delovanje laboratorija”.

Za oljkarski laboratorij iščejo nove prostore

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

“Za trajno rešitev prostorskih problemov bi potrebovali vsaj 800 kvadratnih metrov ustreznih prostorov. Njihova
ustreznost je tudi v tem, da se ne bi bilo treba seliti, saj je vsaka selitev zahtevne opreme zaradi njenega umerjanja
zahteven zalogaj. Tako časovno kot finančno, ker nas vsaka selitev stane vsaj 40.000 evrov,” pojasnjuje Pišot.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Če je bilo po požaru v Livadah videti, da bo laboratorij na začasni lokaciji deloval krajši čas, dokler pač ne
usposobijo poškodovanih prostorov, pa je zadeva povsem drugačna. Stolpič v Livadah je še vedno zapuščen.
“Prenova objekta v Livadah bo stekla v začetku leta 2021. V zaključni fazi je usklajevanje popisa del ter besedilo
javnega naročila za gradbena dela,” pojasnjuje dr. Jure Gašparič, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje,
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znanost in šolstvo (MIZŠ). Gašparič spominja, da je bilo za Inštitut za oljkarstvo dobro poskrbljeno, za nakup
raziskovalne opreme so pridobili evropska sredstva in odplačevali kredit, ki ga je najela Univerza na Primorskem.
Državni sekretar je še povedal, da morajo potencial in pomen raziskav v oljkarstvu opredeliti zlasti pristojni
strokovni resorji in v matičnem ZRS, o čemer pa Pišot poudarja, da ni nobenega dvoma, saj je delovanje IZO ena
njihovih poglavitnih prioritet.

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

Da je morebitna vrnitev laboratorija v Livade, koder je upravitelj univerza, manj verjetna, je slutiti iz Pišotovih
skeptičnih besed, entuziazma pa ni niti v sporočilih z univerze. Pomočnik rektorice Viljem Tisnikar namreč
pojasnjuje, da bo po zaključeni sanaciji na podlagi podpisanih dogovorov “lahko ponovno vzpostavljen dialog z
Inštitutom za oljkarstvo ZRS”. Kakšni bi utegnili biti pogoji sodelovanja ali najema, bo plod morebitnih pogovorov,
a je prejšnji mesec medresorska delovna skupina za rešitev prostorske stiske IZO po obisku delegacije MIZŠ na
Primorskem ugotavljala, da “s strani Univerze na Primorskem ni pričakovati tvornega sodelovanja”.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Dolgoročno rešitev umestitve laboratorija vidijo na novi lokaciji, v igri jih je kar nekaj tako v Kopru kot v Izoli, za
katero si tamkajšnji župan Danilo Markočič, tudi sam oljkar, želi, da bi bila še naprej dom ugledne ustanove. Spet
bo potreben denar, ki bi lahko prišel iz sklada za okrevanje po pandemiji, a je potrebno biti hiter, opozarjajo v
delovni skupini. “Država laboratorij IZO potrebuje. Opravlja pomembne javne naloge, je mednarodno certificiran in
z naši strani kot eden kompetenčnih centrov uvrščen na seznam sklada za okrevanje NextGeneration 2020. A ga
mora na soroden seznam uvrstiti tudi MIZŠ, ki je njihov ustanovitelj,” poudarja dr. Bojan Pahor, direktor direktorata
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za hrano in ribištvo na kmetijskem ministrstvu. Izpostavlja pomen strateškega pristopa, znotraj katerega v razvoju
slovenskega kmetijstva vidi tudi raziskave in analitiko v oljkarstvu. Morda bo kaj več znanega prihodnji teden, ko
naj bi se spet sestala delovna skupina za rešitev prostorske stiske IZO.

Končni uporabnik sta kmet in slednjič potrošnik

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

“Ključna je veriga prenosa znanja od znanstvenikov in strokovnjakov do kmetov in v prakso,” poudarja dr. Milena
Bučar Miklavčič. V tej verigi so na istem koncu IZO, Univerza na Primorskem in njeni oddelki za sredozemsko
kmetijstvo ter Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZ) Nova Gorica, ki ji je zaupano svetovanje v oljkarstvu za področje
agronomije in varstva rastlin. V Poskusnem centru za oljkarstvo pa opravljajo tudi del raziskovalnih nalog.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Sodelovanje med akterji seveda je, a ne tolikšno, kot bi bilo, če bi bila vsa oljkarska stroka združena pod eno streho,
kot je bil eden od konceptov izpred nekaj let. “Namesto povezovanja smo prišli do razdruževanja, kar ni v prid
sodelovanju.
Dobro sodelovanje je možno samo v primeru, ko so jasno razdeljene naloge in je uravnoteženo financiranje
strokovnih služb glede na potrebe panoge, ne pa glede na potrebe posameznika, ki bi rad zajemal vse s preveliko
žlico. Vsekakor bi bilo smiselno, da bi vsak delal, kar najbolje zna in za kar je poklican,” pravi o sodelovanju ustanov,
ki se ukvarjajo z oljkarstvom, Viljanka Vesel, vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZ Nova Gorica. Da
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strokovne službe zelo potrebujejo, pa poudarja Elvin Klobas, predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre,
največjega tovrstnega združenja v državi: “Vsako leto bolj čutimo podnebne spremembe, ki so očitno naklonjene
škodljivcem in boleznim.

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

In vsakič pride do takšnih sprememb, ki jih ne poznamo. Zato se vsak dan učimo in je pomoč strokovnih služb
nujna.” Ta pomoč, pravi dr. Maja Podgornik, vodja IZO, ki je koordinatorica strokovnih nalog na področju
oljkarstva med IZO, KGZ Nova Gorica in univerzo, mora biti učinkovita, da se ne dogaja, da uporabniki vse potrebne
informacije izbrskajo na internetu in svetovalcev starega kova pravzaprav ne potrebujejo.

(Foto: Tomaž Primožič/FPA)

“Livade so bile dober center tudi za prenos znanja v šole na vseh ravneh, od vrtca do fakultete. Tudi v pogojih večje
distance bi tam lahko delovala dva ocenjevalna panela, pri nas je gostoval tržaški, ki nima svojih prostorov,” eno od
prednosti, ki so jih imeli v Livadah, našteva dr. Milena Bučar Miklavčič. Srce laboratorija pa so izjemno natančne in
drage naprave, s katerimi ugotavljajo značilnosti oljčnih olj, tudi kot podlago za zdravstvene trditve, ter morebitne
potvorbe in pomanjkljivosti, kar je ena od nalog, ki jih opravljajo za inšpekcijski nadzor za Slovenijo, Češko in
Slovaško. “Potrebujemo stalno rešitev z ustreznimi in dobro urejenimi prostori,” za konec pove Bučar Miklavčičeva
željo, ki je videti uresničljiva, a je očitno skorajda neskončno daleč.
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Vlada v pripravo prostorskega načrta za avtocesto
Postojna-Jelšane
STA

Srednja Primorska

23. 10. 2020, 11.41

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

Vlada je včeraj sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto med Postojno in
Jelšanami. Z 38-kilometrskim odsekom bi razbremenili druge ceste in izboljšali navezavo na mednarodne
cestne povezave. Pri umeščanju trase v prostor je sicer pričakovati pripombe lokalnih prebivalcev in
težave zaradi okoljevarstvenih ukrepov.

Nova avtocesta, ki naj bi se s primorske avtoceste odcepila pri počivališču Studenec, bi razbremenila obe glavni cesti
Postojna-Jelšane in Kozina-Starod, ki ne omogočata ustreznih voznih razmer za daljinski promet. Foto: Veronika Rupnik Ženko

LJUBLJANA > Kot so včeraj sporočili z vlade, gre za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na
obstoječo avtocesto Šentilj-Srmin navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega
prehoda Jelšane, ter vse prostorske ureditve, povezane z gradnjo in delovanjem nove avtoceste. Načrtovana
trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.
Glavni cilj nove avtocestne povezave je po navedbah vlade zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč
mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihovo
povezanost z mednarodnimi povezavami ustreznega pomena.
Nova avtocestna povezava je opredeljena tudi kot del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena
v okviru vseevropskega prometnega omrežja in Jadransko-jonske pobude. Omogočala bo preusmeritev
daljinskega cestnega prometa na obravnavanem območju na sodobno, varno in zmogljivo prometnico.
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Razbremenjene prometnice, boljša varnost

"S predlagano novo cestno povezavo bodo bistveno izboljšane prometne razmere na obstoječem omrežju
državnih cest na obravnavanem območju, razbremenjene bodo obstoječe prometnice, izboljšana bo prometna
varnost. Nova cestna povezava bo delno prevzela tudi vlogo obvoznic naselij na tem območju," so poudarili.
Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do Divače sprejela
že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija variant. Na podlagi te študije in naknadnih analiz je vlada
ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti Postojni.
Do potrditve najustreznejše variante na vladi bo glede na splošni terminski plan ministrstva za okolje in prostor
minilo približno tri leta, če bo ves postopek tekel nemoteno. Nato sledi naslednja faza prostorskega umeščanja,
tudi državnega prostorskega načrta. Šele nato bodo na vrsti izdelava projekte dokumentacije, odkupi
nepremičnin, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba javnega
naročila za gradnjo avtoceste, je danes poročalo Delo.

Smrdelj: “Na Pivškem utegne biti veliko hude krvi”

Pri umeščanju trase avtoceste bodo imeli po navedbah časnika pripombe predvsem prebivalci občine Pivka. Kot
je za Delo dejal župan Robert Smrdelj, vse variante umeščanja čez pivško območje vedno trčijo ob Naturo 2000,
kulturno dediščino ali vode. Da bi se temu izognili, želijo pristojni avtocesto približati vasem. "Ker je trasa
predvidena preblizu naselij, utegne biti na Pivškem veliko hude krvi," je opozoril.
Občina Pivka, za katero zaradi relativne bližine sedanje avtoceste nova ne bi bila posebej velika pridobitev, je
predlagala rekonstrukcijo regionalne ceste od Ribnice proti Divači in rekonstrukcijo ceste proti Postojni z
obvoznicami.
"Predlog je bil tudi, da se avtocesta usmeri proti Divači. Glavni tokovi, tudi tovornega prometa, so namreč na
trasah Kozina-Starod in Postojna-Jelšane, divaška rešitev pa bi bila sredinska varianta. Vendar je bil velik politični
pritisk, da mora biti avtocesta iz Postojne v Jelšane," je še dejal Smrdelj.
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Po petih mesecih rasti se gospodarska
klima spet slabša
Čas branja: 3 min
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Foto: Shutterstock
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Kazalnik gospodarske klime se je na mesečni ravni po izrazitem
padcu v aprilu pet mesecev zapored dvigal, a oktobra se je ta
trend končal. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila
namreč oktobra glede na september nižja za 2,4 odstotne točke
(znašala je -6,6 odstotne točke. Kot ugotavljajo na statističnem
uradu, so na znižanje vplivali slabši kazalniki zaupanja med
potrošniki (za 1,1 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih in v
trgovini na drobno (po 0,7 odstotne točke). Vpliv kazalnika
zaupanja v gradbeništvu je bil majhen, a pozitiven (za 0,1
odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih pa tokrat ni bil
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pomemben.

Tudi vrednost kazalnika gospodarske klime na letni ravni je bila
oktobra nižja, in sicer za 10,7 odstotne točke. Na znižanje
vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali štirje kazalniki
zaupanja, vendar dva izraziteje kot druga dva. Ti štirje kazalniki
so bili: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in med
potrošniki (za 6,9 oziroma za 3,7 odstotne točke) ter kazalnik
zaupanja v trgovini na drobno in v gradbeništvu (za 0,9 oziroma
0,3 odstotne točke). Upad vrednosti tega kazalnika je nekoliko
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omilil le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih
(katerega vrednost je bila za eno odstotno točko višja kot v
oktobru 2019).

Pregled zaupanja po panogah
Predelovalne dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih je bila oktobra enaka kot septembra
in za tri odstotne točke višja od vrednosti v oktobru 2019 ter za
eno odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja. Na mesečni
ravni so se vrednosti kazalnikov stanj zvišale, med kazalniki
pričakovanj pa sta se dve znižali, in sicer kazalnik pričakovana
proizvodnja in kazalnik pričakovano skupno povpraševanje
(vsak za eno odstotno točko). Spet pa se je najizraziteje povišala
vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za šest odstotnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

točk).
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru
83-odstotna ali za 6,4 odstotne točke višja kot v juliju . Izboljšali
so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnika ustreznost
proizvodnih zmogljivosti; ta se je poslabšal za 14 odstotnih točk.
Ocene konkurenčnega položaja so se izboljšale, in sicer oceni
konkurenčnega položaja na domačem trgu in trgih zunaj EU
vsaka za devet odstotnih točk, na trgih držav članic EU pa za
šest odstotnih točk. Predelovalna podjetja so bila najbolj
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optimistična pri oceni kazalnika obseg novih naročil (ta kazalnik
je bil višji za 53 odstotnih točk). Za največji delež podjetij so bile
negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik
omejevanja proizvodnje (za 36 odstotkov podjetij); sledila sta
nezadostno tuje in domače povpraševanje (za 34 odstotkov
oziroma 32 odstotkov podjetij).

Trgovina na drobno: Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini
na drobno je bila oktobra za 13 odstotnih točk nižja kot
septembra, za 14 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja
in za 18 odstotnih točk nižja od vrednosti oktobra lani. Znižala
se je večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Najizraziteje sta se
znižala kazalnika pričakovana prodaja in pričakovana skupna
nabava (za 60 oziroma 57 odstotnih točk). Izboljšal se je le
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kazalnik obseg zalog (za 21 odstotnih točk).
Gradbeništvo: Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je
bila oktobra za dve odstotni točki višja kot septembra, glede na
lanski oktober pa je bila za pet odstotnih točk nižja. Hkrati je
bila za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednost kazalnika skupna naročila, ki vpliva na kazalnik
zaupanja v gradbeništvu, se je zvišala, in sicer za šest odstotnih
točk. Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje se je za tri
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odstotne točke znižala in tako omilila rast vrednosti kazalnika
zaupanja.
Storitvene dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v
storitvenih dejavnostih je bila oktobra za tri odstotne točke nižja
kot septembra , glede na isto obdobje lani pa je bila nižja za 23
odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 15 odstotnih
točk. Po štirih mesecih dviganja je bil kazalnik tokrat spet nižji.
Kazalnika povpraševanje in pričakovano povpraševanje, ki tudi
pomembno vplivata na vrednost kazalnika zaupanja, sta se
znižala, medtem ko so se vsi drugi kazalniki zvišali.

Več iz teme:
statistika >
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A-Comos v krempljih Fursa. Jože Šolar:
Zmedo rešujemo
Čas branja: 3 min

0
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Furs se je "usedel" na polovični delež družbe, ki ima v
lasti zemljišča v Kosezah, kjer bo do končanja gradnje
trgovsko-stanovanjskega projekta Koseško okno tega gradita Kolektor in Iskra Impuls - posloval
nadomestni Mercator.
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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Foto: Jure Makovec
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Preberite tudi
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Madžarski AutoWallis na pogorišču A-Cosmosa
ustvarja nov avtomobilski center
Bloomberg: AutoWallis končal prevzem
ljubljanske avtohiše
A-Cosmos: Avtomobile bomo izročili do konca
oktobra
A-Cosmos lani zabredel v rdeče številke

Ljubljanska hiša A-Cosmos, ki je večji del dejavnosti prodala
madžarskemu AvtoWallisu (ta bo na pogorišču podjetja
ustvarjal nov avtomobilski center), se je očitno znašla v
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novih težavah. Finančna uprava (Furs) je za zavarovanje davčne
obveznosti vpisala plombo na njegov 50-odstotni delež v družbi
Hiša Šiška, ki je lastnica zemljišča v Kosezah. Kot izhaja iz
razlage, je Furs to naredil na "podlagi sklepa za zavarovanje
plačila davčne obveznosti". Zavarovanje velja do dneva
izpolnitve davčne obveznosti, do takrat pa A-Cosmos deleža ne
more prodati oziroma ga obremeniti.
Koliko A-Cosmos dolguje, ni znano. Furs zaradi davčne tajnosti
tovrstnih postopkov navadno ne komentira. V A-Cosmos višine
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dolga ne razkrivajo, pravijo pa, da plomba Fursa ni posledica
inšpekcijskega pregleda, ampak zmede, ki je nastala pri prodaji
družbe.
"V mesecu marcu smo izkoristili ponujeno pomoč pri
reguliranem odlogu dela davščin (kot mnoge druge s karanteno
prizadete družbe), te imamo pogodbeno regulirane in vse
izpolnjujemo v dogovorjenih rokih. Odločba Fursa je povezana
tudi s članki v medijih o prodaji A-Cosmos, kar ne drži, saj
družbe nismo prodali. S Fursom dobro sodelujemo in
verjamemo, da bomo to zmedo ki je bila v zadnjih dneh v
javnosti uredili," nam je sporočil Jože Šolar, predsednik
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uprave A-Cosmos. Kot dodaja, so madžarskemu Wallisu prodali
le program BMW z nepremičnino na Celovški, del posla pa je bil
tudi prenos 45 zaposlenih. Celotna transakcija bo predvidoma
končana do konca decembra. Še naprej pa bo po besedah Šolarja
posloval tudi A-Cosmos, in sicer na področju avtomobilizma, pa
tudi drugih investicijskih projektov.

Na kaj se je usedel Furs in kaj ima s
tem Kolektor
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Računalniška podoba soseske Koseško okno.
Vir: koseskookno.si
Družba Hiša Šiška je v 50-odstotni lasti A-Cosmosa, druga
polovica, ki je Furs ni obremenil, pa je v lasti družbe K.
Tivoli (ta je v lasti družb Kolektorja Kolingain Iskre
Impuls). Glavna dejavnost Hiše Šiške je razvoj
nepremičninskih projektov, vodita jo Jože Šolar in Oktavijan
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Aram, nekdanji direktor Energoplana in zadnji šef Grepa, ki
je gradil Stožice. Družba lani ni ustvarila nobenih prihodkov, je
pa lani postala lastnica okoli 3.300 kvadratnih metrov velikega
zemljišča v Kosezah ob policijski postaji Šiška. Tega je glede na
podatke iz zemljiške knjige kupila od A-Cosmosa.
Na zemljišču je v zadnjem obdobju zrasla montažna stavba za
supermarket Mercator, ki se namerava vanjo začasno preseliti,
ko se bo na območju sedanjega Mercatorjevega supermarketa
med Podutiško cesto in Ulico bratov Učakar začela gradnja
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stanovanjsko-trgovskega projekta Koseško okno. Gre za
nepremičninski projekt, kjer bo zrasla nova Mercatorjeva
trgovina, poleg tega pa še okoli 100 stanovanj.
Glavni investitor je družba K.Okno, ki je v lasti K. Tivolija. Delo
je pred kratkim pisalo, da je investicija vredna okoli 30
milijonov evrov. Oktavijan Aram pravi, da z obremenitvijo AComosovega deleža v Hiši Šiška še ni seznanjen, pravi pa, da na
nepremičninski projekt Koseško okno to ne bo imelo vpliva.
Pravi še, da je Hiša Šiška lastnica zemljišča, na katerem bi lahko
v nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti zrasla večstanovanjska
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stavba.
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Najbolj brani članki danes

2

36 min

1. Mali bivalnik za velike avanture
2. Janša: Še strožje zapiranje, a ne še na občine
3. Tovarna leta 2020 je BSH Hišni aparati Nazarje
4. Po Triglavu in Savi Re bi ambulante kupovala tudi Vzajemna
5. A-Cosmos v krempljih Fursa. Jože Šolar: Zmedo rešujemo
6. Samograditelj ceno hiše izve šele na koncu – ko je že prepozno
7. (TOP 101) Z vzdrževanjem in gradnjo cest raste nova gradbena
skupina
8. TOP 101: To so slovenski gospodarski velikani – kako jim gre
in kaj napovedujejo
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9. Adria Mobil: reciklirana plastika koristi okolju in poslovnim
bilancam
10. Novela ZGD-1 v postopku: kaj prinaša?
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V Zasavju korak bližje graditvi oskrbovanih
stanovanj
RADIO SLOVENIJA 1, 23.10.2020, DANES DO 13-IH, 13:19
ENISA BRIZANI (voditeljica)
Po letih obljub in podpisov pisem o nameri o načrtih graditve oskrbovanih stanovanj v Zasavju, se na tem področju
zadeve končno premikajo. V regiji kjer je starejših še nekoliko več kot v povprečju v Sloveniji, potrebe po oskrbovanih
stanovanjih zagotovo so. Prva oskrbovana stanovanja bodo v Trbovljah v upravni zgradbi rudnika. Karmen Štrancar
Rajevec.
KARMEN ŠTRANCAR RAJEVEC (novinarka)
Končno je v to jabolko ugriznila stanovanjsko podjetje Spekter, ki je odkupilo objekt rudniške uprave v centru Trbovelj,
pridobilo projektno dokumentacijo, oddana je vloga za gradbeno dovoljenje, direktor Spektra Stane Sotlar.
STANE SOTLAR (direktor stanovanjskega podjetja Spekter)
Načrtujemo, da bi vsi postopki za pričetek gradnje nekje bili zaključeni v prvi polovici naslednjega leta, tako da bi pred
poletjem lahko začeli tudi izvedbo del.
KARMEN ŠTRANCAR RAJEVEC (novinarka)
Objekt v katerem načrtujejo 18 oskrbovanih stanovanj je pod spomeniškim varstvom, zato bodo posegi na zunanjosti
minimalni.
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STANE SOTLAR (direktor stanovanjskega podjetja Spekter)
Dejansko so pri sami rekonstrukcij so postavljene omejitve, vendar je sam projekt zastavljen tako, da bo dosegal
energetsko učinkovitost B2, kaj je pri tovrstnih stavbah zadovoljivo. V stavbi je predvideno 18 oskrbovanih stanovanj v
velikosti od 49 do 68 m , notranjost prilagojena tudi gibalno oviranim osebam, vgradilo se bo dvigalo.
KARMEN ŠTRANCAR RAJEVEC (novinarka)
Urejeno bo potrebno parkirišče in dostop za gibalno ovirane. Stanovanja bodo najemniška, najemnine pa nekje v višini
neprofitnih. Za stavbo je Spekter odštel slabih 300.000 evrov, celotna investicija pa je ocenjena na okrog 1 milijon 300
tisoč. Način financiranja še ni dokončno določen, preigravajo tudi možnost prijave na razpise republiškega
Stanovanjskega sklada.
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NALOŽBE

Zapor v Dobrunjah do dovoljenj prednostno
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soglasje za gradnjo moške-

ga zapora v Dobrunjah.

gradbeno-obrtniška dela. V

za

letu

bi se

2022

tudi začela

gradnja

čati
evrov

milijonov

nikov

vrednega projekta

ševanje

kazenskih sankcij

den

odločitev

prejela

da

okolje,

je

ta

te-

agencije

za

opraviti

mora

presojo

vplivov na okolje za projekt gradnje

novega

moškega

njah. To pomeni,
voljenje

za
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dovoljenja

za

ta

projekt

in

izdaja
presoja

Sklep agencije

tro.
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na podlagi sodb pa

septembra

ll.

da

pomeni,
dni,
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da je odločila.

Spomnimo,

novega zapora v

investicij, ki

so po-

država bo

z

vjdika

prednost

Projekt gradnje novega

topkov

izdaje
za

vodenju

upravnih

pos-

dovoljenj.

pravosodje

Liljana

Kozlovič je na ponedeljkovi seji državnega zbora v odgovoru na poslansko
pri

vprašanje pojasnila,

izdaji

da

gradbenega dovoljenja

bo
ta

projekt prednostno obravnavan.
Za

gradbeno dovoljenje naj bi za-

prosili še letos.

»Tako da se predvi-

deva, da bi v naslednjem letu na za-

Gradnja bo trajala 33 mesecev
podatkih iz sklepa agencije
bo gradnja

okolje

oseb

ter

bivanja

kakovostnih

zaprtih

delovnih po-

Zapor

vzhodno
na

oziroma

od

ljubljanske
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ob
je

izkopavanje

pravosodtehničnega
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v

obvoznice
preteklosti
predelava

in

gradbeništvo. Ko

dejavnost

močje

391 zaprtih

mesecev.

stal

gramoza za
ta
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200

bo

območju,

potekalo

bo

zaključila,

odkopa

država

morala

vlada umestila na seznam

odpadki

strateških investicij, ki so
za

policistov

in

se

se

je
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ob-

zapolnilo

gramoza

pretežno z gradbenimi odpadki. Ko

zapora v Dobrunjah je

pomembne

oseb

za

zapora v Dobru-

kjer bo prostor

njah,

osebja, trajala 33

zagotavljanja,

projekt

pogojev

poravnav,

je morala plača-

Po

nih

zapor, ki bo nadomestil tistega na Povšetovi. Slednji je namreč
v zelo slabem stanju, »premajhen in
neustrezen

sodnih

ti 16 odškodnin.

v Dobrunjah

varnosti,

pri

sklenila 42

je

ali priprtih

membne za zagon gospodarstva po
epidemiji. To pomeni, da ima ta

Ministrica

agencija

vplivov

na

da

izvrševanje ka-

za

poslala

potrebovala 40

pojasnila,

kar 57 od 58 vloženih tožb nanašalo na zapore v Ljubljani. Drža-

tekel

okolje razkri-

pripor-

Kozlovi-

se je
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Ljubljana.
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okolje
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v
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je
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Dobrunjah je vlada umestila na seznam

vplivov

o

Zapor na Povšetovi
v slabem stanju in premajhen

okolje združeni.
Projekt

presoji

odločanja

ministrstvu za oko-

na

prostor

Dobru-

zapora
da bo uprava dov

postopek

va,

naložb

prednostnih

seznam

izvr-

odškodnino
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Zaradi uvrstitve tega projekta na

za

iz leta 2011 je po beseda Kozlovičeve država morala izpla-

2025 imeli tudi vselitev,«
je okvirno časovnico tega skoraj 73
predstavila Kozlovičeva.
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kove pravice

da bi leta

evrov

račun

predvsem na

podlagi
Na
zapora.
sodbe evropskega sodišča za člove-

in bi trajala približno dve leti, tako

/ Vanja Brkič
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material
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gradila

poskrbeti,
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zapor,
da se

morebiten

predajo

bo

tako

gradbeni

onesnažen

pooblaščenemu

ali predelovalcu

tovrstnih

gospodarstva po epidemiji.

odpadkov. Kemijske analize nasutja

gojev za uslužbence«, je razvidno iz

so

sklepa agencije za okolje.

terih ,nwjs.tiJj> pojavlja,, prekomerna

Slovenija
zapornikom

zaradi
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v

preteklosti
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namreč pokazale, da se na neka-
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Površina: 466 cm2

Po

podatkih iz sklepa agencije za okolje bo gradnja zapora v Dobrunjah, kjer bo prostor za 391 zaprtih ali priprtih oseb,

trajala 33

mesecev,

e*

Arhitekti Počivašek Petranovič
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Nekdanjemu lastniku Avioprojekta pogojna zaporna
kazen zaradi zlorabe položaja
23.10.2020 12:56

Celje, 23. oktobra (STA) - Sodnica celjskega okrožnega sodišča Mojca Turinek je
nekdanjega lastnika podjetja Avioprojekt iz Žalca Aleksandra Jančarja, ki je s
tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, danes obsodila na tri leta pogojne
zaporne kazni s preizkusno dobo petih let. Prav tako mora v dveh obrokih plačati
stransko denarno kazen v višini 200.000 evrov.
Sodnica je odločila, da mora Jančar Avioprojektu v dveh obrokih poravnati premoženjskopravni zahtevek zaradi koristi, ki jo je pridobil pri gradnji garažne hiše na Jesenicah.
Tožilstvo je sicer Jančarju očitalo zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Podjetje Avioprojekt je leta 2008 pridobilo posel gradnje garažne hiše pri jeseniški
bolnišnici, za kar je potrebovalo 2,4 milijona evrov. Jančar se je tedaj kot lastnik podjetja za
pomoč obrnil na Hypo Leasing in dobil posojilo v višini 7,3 milijona evrov.
Avioprojekt je za gradnjo garažne hiše porabil 2,4 milijona evrov, preostali denar pa je
izginil neznano kam. Avioprojekt sicer Hypo Leasingu kmalu po pridobitvi posojila tega ni
zmogel več odplačevati, zato je končal v stečaju.
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Svet zavoda bolnišnice Jesenice je konec leta 2014 sporne posle v zvezi z gradnjo garažne
hiše prijavil policiji. Policija je po več kot štiriletni preiskavi ovadbo specializiranemu
državnemu tožilstvu posredovala lani.
Jančar je lastnik več nepremičnin po Sloveniji, med drugim tudi celjskih hotelov Evropa in
Celeia ter treh hotelov na Obali.
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