Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 10. 2020
Število objav: 16
Internet: 14
Radio: 1
Televizija: 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: 1
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Gradite ali obnavljate? Le v teh primerih lahko z deli nadaljujete

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi trgovine z gradbenim in inštalaterskim materialom, lahko graditelji družinskih hiš in tisti, ki jih obnavljajo, sklepajo,
da lahko nadaljujejo z gradnjo in obnovo. A kot so v odgovoru Obrtni zbornici Slovenije (OZS) pojasnili na ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo, to ne drži. Gradbene storitve...

Naslov

Gozdovi in gozdarstvo so močno ogroženi

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nimajo dovolj velikih zmogljivosti, da bi zmogle vse delo,« je opozorila predstavnica predelovalcev lesa in dodala, da
bi bila rešitev uporaba lesa v gradbeništvu, stavbe bi se tako spremenile iz vira v ponor emisij. 42 odstotkov Evropske
unije je pokrite z gozdovi. Smreka bo sčasoma izginila, kaj jo bo zamenjalo,...

Naslov

Graditeljska megalomanija ogroža koristi občanov in narave

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 10. 2020

Avtor

Ladislav Placer

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zajezitvi Suhorce in Padeža je nepotrebno in kaže na evidenten vpliv gradbenega lobija. Ob obstoječih vodnih virih je
vsak strošek za ugotavljanje primernosti gradnje pregrade in vzporednih objektov v prečudovitih dolinah Suhorce in
Padeža popolnoma odveč. Primerna bi bila le trajna in dokončna odpoved tej možnosti....

Naslov

Druga Švica (ni v tej smeri)

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 10. 2020

Avtor

Marjan Koželj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določene zakonodaje, ko se pokažejo slabosti, mine veliko časa, da se to spremeni, če se sploh kdaj dobro popravi.
4. Odločanje o pomembnih projektih (gradnjah). Priprave trajajo preveč let, izdelujejo neustrezne načrte, pritožbe,
zastareva. Pritožbeni organi rešujejo in odločajo dolgoročno in slabo. Čeprav so...

Naslov

Skupina Adris v devetih mesecih z nižjim dobičkom in prihodki

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 29. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...izguba pa 29 milijonov kun (3,8 milijona evrov), so še navedli. Poudarili so, da je na poslovanje hotelskega segmenta
negativno vplival tudi katastrofalni potres v Zagrebu. Devetmesečni dobiček tovarne za predelavo rib Cromaris znaša
5,1 milijona kun (680.000 evrov). Prihodki Cromarisa so dosegli 385 milijonov...
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Naslov

V ponedeljek se zaradi obnove začenja sedemmesečna zapora proge med Kranjem in
Jesenicami

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...peronske infrastrukture na postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacija predorov Globoko in Radovljica,
sanacija podpornih in opornih zidov ter gradnja dodatne zaščite brežin, zamenjava voznih vodov in nosilnih konstrukcij,
izvedba protihrupnih ukrepov, sanacija dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov...

Naslov

Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota je bližje, a odločilna bo cena

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 10. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prizadevajo vse od leta 1973. A če bo cena previsoke, se bo tudi zdaj ustavil. Vlada je lani v načrt razvojnih
programov za obdobje 2019-2022 uvrstila projekt gradnje telovadnice za Srednjo zdravstveno šolo (SZŠ) Murska
Sobota. Šola je konec septembra objavila javno naročilo za novogradnjo oziroma prizidavo športnega...

Naslov

Mariborski železniški kolodvor ima novo podobo. Moderen je, primerljiv s kakšnim
zahodnoevropskim

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 10. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...slepe in slabovidne.ANDREJ PETELINSEK Igor Selan 30.10.2020, 05.55 V senci epidemije med Mariborom in
Šentiljem od lanskega aprila poteka eden največjih inženirskih in gradbenih projektov v Podravju v zadnjih desetletjih.
V senci epidemije novega koronavirusa v Podravju že od lanskega aprila poteka eden največjih inženirskih...

Televizija

Naslov

Referendum v Rogaški Slatini

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 29. 10. 2020

Avtor

Saša Kranjc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
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19:42

Trajanje: 1 min

...TV SLOVENIJA 1, 29.10.2020, DNEVNIK, 19:42 SAŠA KRAJNC (voditelj) Referendum o gradnji razglednega stolpa
v Občini Rogaška Slatina, bo 13. decembra. Tako so na seji sklenili občinski svetniki, potem ko so pobudniki zbrali
dovolj podpisov...

Naslov

Stavbna zemljišča bodo spremenili v zelena

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sprejeti, kako visoki smejo biti stanovanjski bloki, kako zgrajene hiše in se ob tem ne izogne niti navodilom, kako
visoke smejo biti medsosedske ograje. Gradnje pod Jadransko cesto niso možne, lastniki pa morajo odstraniti vse
nadomestne objekte. (foto: Tomaž Primožič/FPA) V odgovorih, ki županu in strokovnim službam...
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Naslov

Zeleni preboj iz Ankarana

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...terrible. Težaven mladenič je postal politik, ki se sooča z novimi “težavnimi mladeniči”. Z lastniki, ki na svojih
zemljiščih še včeraj drago kupljenimi za gradnjo hiš, vil in stanovanj, ne bodo smeli graditi. In nedvomno ga čakajo
težavne odškodninske tožbe. Ampak tistega, kar je pridigal in ga je nenazadnje pripeljalo...

Naslov

Dopisni zbori krajanov o vplivih gradnje 2. tira

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Škofij, Dekanov in Črnega Kala bi morali te dni na zborih krajanov od predstavnikov družbe 2TDK dobiti odgovore na
vprašanja, ki jih imajo ob sedanji gradnji dostopnih cest na trasi drugega tira in pred začetkom glavnih del, ki bodo
prinesla dodatne nevšečnosti. A zborov zdaj ni mogoče izpeljati, zato lahko...

Naslov

Stanovanjska komedija zmešnjav v Cerknem

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Saša Dragoš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...občina prvi stanovanjski blok po letu 1989 zgradila v središču Cerknega, se je za namen gradnje še drugič odločila
kupiti opuščeno policijsko postajo. Po prvem nakupu jo je namreč prodala gradbenemu podjetju Zidgrad, a je gradnjo
tedaj preprečila SLS. Letos naj bi Zidgrad le zidal, a si je premislil. Opuščeno policijsko...

Naslov

Država pošilja signal, da je pravila vredno izigrati

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

Denis Sabadin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predstavljamo. Najmlajši istrski občini je v sredo uspela mala revolucija s spremembo stavbnih zemljišč v zelena tudi
zato, ker ima malo prostora za morebitno gradnjo, zato je bilo tudi število vplivnih posameznikov manjše. V procesu
sprejemanja OPN so v Ankaranu dobili 45 pobud za spremembo namembnosti zemljišč, v Piranu...

Naslov

Občini Ajdovščina se obeta pridobitev doma starejših

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 29. 10. 2020

Avtor

Karin Zorn Čebokli

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:15

Trajanje: 3 min

...te prve in uvodne korake. KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka) Objekt bi umestila tik ob obstoječem domu starejših
občanov na ribniku, kjer sicer načrtovala gradnjo varovanih stanovanj. Slednjo bi zdaj premaknili nekoliko severneje.
Občinski podrobni prostorski načrt že spreminjajo, zaključujejo tudi projektno nalogo...
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Naslov

Grandove ob deževjih zalivata voda in blato s sosednje parcele

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 10. 2020

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...severu, namreč že nekaj časa nastaja nova stanovanjska soseska Prinovec 2. V treh vzporednih pasovih naj bi
postavili 36 novih stanovanjskih hiš ekološke gradnje, pretežno iz lesa. Naložbenik, ljubljansko nepremičninsko
podjetje NEP Projekt, se je že lotil urejanja, posekal je gozd, uredil tudi novo dostopno pot...

5

Zurnal24.si
Država: Slovenija

29.10.2020
Četrtek, 07:35

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

1/2

Gradite ali obnavljate? Le v teh primerih lahko z deli
nadaljujete
zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/gradite-ali-obnavljate-le-v-teh-primerih-lahko-z-deli-nadaljujete-355780

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

Avtor K. M.
29. Oktober 2020, ob 7:25

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS
prepoveduje tudi izvajanje del v stavbah in na gradbiščih, katerih lastniki so fizične osebe.
Obstajajo pa nekatere izjeme.
Glede na to, da med izjeme iz omenjenega odloka, ki v času njegove veljavnosti lahko poslujejo,
spadajo tudi trgovine z gradbenim in inštalaterskim materialom, lahko graditelji družinskih hiš in
tisti, ki jih obnavljajo, sklepajo, da lahko nadaljujejo z gradnjo in obnovo.
A kot so v odgovoru Obrtni zbornici Slovenije (OZS) pojasnili na ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo, to ne drži. Gradbene storitve v odloku namreč niso opredeljene kot storitve,
ki bi jih izvajalci lahko ponujali neposredno potrošnikom, torej fizičnim osebam, ki
gradijo ali obnavljajo hišo ali stanovanje.

Gradnja dovoljena le za podjetja in samostojne podjetnike
Gradbeni izvajalci, samostojni podjetniki in podjetja lahko opravljajo le dela za druga podjetja in
samostojne podjetnike, ne pa tudi za fizične osebe. Zdaj veljavni odlok se v tem delu razlikuje od
spomladanskega odloka, ko so izvajalci lahko dela opravljali na nenaseljenih gradbiščih, hišah in
6
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stanovanjih, tudi če so bila ta v lasti fizičnih oseb. Zdaj velja, da ne smejo opravljati nobenih del
za fizične osebe.

Dokončajo se lahko dela, začeta pred 24. oktobrom

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

A tako kot v vseh odlokih, tudi v tem veljajo izjeme. Na objektih, katerih lastniki so fizične osebe
se lahko opravijo dela, ki so bila začeta že pred 24. oktobrom, pojasnjujejo na ministrstvu. Ta dela
se lahko dokonča, potem pa je treba gradnjo oziroma obnovo ustaviti.

Profimedia
Poleg že začetih gradbenih del, med dela, ki jih izvajalci lahko dokončajo, spadajo tudi fasaderska
in slikopleskarska dela, prav tako pa vsa dela, ki so namenjena zaščiti objekta pred vremenskimi
vplivi, na primer pokrivanje strehe. Dokončajo se lahko tudi vodovodne, električne in strojne
inštalacije (ogrevanje), saj gre za tehnološke postopke, ki jih po mnenju OZS ni mogoče prekiniti,
kar so na ministrstvu upoštevali.

Dokaz sta pogodba z izvajalcem in stanje na terenu
In kako dokazati, da so bila dela začeta pred 24. oktobrom? Dokazilo za to je pogodba med
naročnikom in izvajalcem, ki je bila sklenjena pred tem datumom, začetek del pa naj bi bil
razviden tudi iz stanja na terenu.
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Gozdovi in gozdarstvo so močno ogroženi
Segrevanje pospešuje razvoj škodljivcev, zraven so pobude za večjo uporaba lesa, vse to ogroža
ponore ogljika.
Fotografija: V preteklih nekaj letih je bilo v Avstriji in sosednjih državah zaradi vremenskih
katastrof poškodovanih 60 odstotkov gozdov. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
V preteklih nekaj letih je bilo v Avstriji in sosednjih državah zaradi vremenskih katastrof
poškodovanih 60 odstotkov gozdov. FOTO: Jure Eržen/Delo

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

Borut Tavčar
29.10.2020 ob 21:00

Borut Tavčar
29.10.2020 ob 21:00
Poslušajte
Čas branja: 5:03 min.
Delite
Ljubljana – Slovenija, podobno kot druge gozdnate države, pri doseganju cilja neto brezogljičnosti
zelo računa na gozdove, saj drevesa učinkovito shranjujejo ogljik. Stroka opozarja na več vplivov
podnebnih sprememb, ki bodo skrčili gozdove, če jih ne bomo ustrezno upravljali.
Na virtualni konferenci, ki jo je organiziral Evropski inštitut za gozdove, je Janez Potočnik, ki
predseduje tudi združenju ThinkForest, opozoril, da so med 50 priložnostmi za okrevanje tudi
bioekonomija, upravljanje gozdov in trajnostni turizem. Dodal je, da evropski zeleni dogovor ni
dovolj, da je treba začeti tudi ukrepati, hitro in učinkovito ter v sodelovanju. Gozdovi, ki pokrivajo 42
odstotkov EU, in bioekonomija v zelenem dogovoru sicer niso ustrezno zastopani.
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V Sloveniji so sečnjo v veliki meri določali podlubniki in naravne nesreče. FOTO: Leon Vidic/Delo
Terhi Lehtonen, državni sekretar na finskem ministrstvu za okolje, je dejal, da gozdovi zagotavljajo
številne storitve, med covidom-19 predvsem rekreacijsko, saj se je obisk v parkih in gozdovih
povečal za 20 odstotkov. Opozoril je, da so gozdovi najpomembnejše življenjsko okolje za ogrožene
vrste živali in rastlin, največji vzrok za zmanjševanje biotske raznovrstnosti je zato prav sekanje
gozdov. »Ponekod po svetu je kolaps ekosistema že popoln,« je dodal.

Kako rešiti več težav z gozdovi
Ugotovitve slovenskih gozdarjev, ki gozdove proučujejo tudi gensko, kažejo, da so na podnebne
spremembe najodpornejši mešani gozdovi z drevesi različnih starosti. Taki gozdovi so tudi pri ljudeh
bolj priljubljeni, kažejo raziskave. Vendar to ne omogoča intenzivnega izkoriščanja. »Gozdovi so v
številnih delih Evrope v slabem stanju, ponori se zmanjšujejo. Trajnostnost biomase je vprašljiva.
Emisije iz predelave lesa so se v nekaj letih podvojile, saj je les bolj priljubljen. Bomo več biomase
uvažali, je to smotrno? Politike ne sledijo strategijam, več lesa naj bi porabili za ogrevanje, pri čemer
emisije in biotska raznovrstnost niso vštete,« opozarja Linde Zuidema, aktivistka za gozdove in
podnebje iz organizacije Fern.
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Dobiček ne sme biti najpomembnejše vodilo

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

Manj gozdov pomeni tudi več ogljikovega dioksida v zraku. Finska se je zato odločila, da bo
povečala zajemanje ogljika tudi z raziskavami in upravljanjem gozdov, to, da jih zgolj zavarujejo in
pustijo pri miru, namreč ni dovolj. Spremeniti bo treba odnos do gozdov, kar največ dobička ne more
ostati glavno vodilo. Prepovedali bodo tudi izsuševanje šotišč za vzgojo gospodarskih gozdov.
Lastniki gozdov so do zdaj lahko zaslužili le z lesom, v prihodnje bi lahko dobili tudi plačilo za
shranjevanje ogljika. Lehtonen je še opozoril, da je bioekonomija rešitev za odpravo uporabe fosilnih
goriv, vendar ne sme zmanjševati niti ponorov niti biotske raznovrstnosti. Zato načrte v sodelovanju
pripravlja 30 organizacij, od vlade, gozdarjev in univerz do nevladnih organizacij.

Žage v srednji Evropi niso zmogle sprejeti vseh debel, zato so ta šla na Kitajsko. FOTO: Jože
Suhadolnik/Delo
»V preteklih nekaj letih je bilo pri nas in v sosednjih državah zaradi vremenskih katastrof
poškodovanih 60 odstotkov gozdov,« je opozorila Maria Patek z avstrijskega ministrstva za
kmetijstvo, regije in turizem. V gozdove bodo zato vložili 350 milijonov evrov. Silvia Melegari,
generalna sekretarka CEI-Bois & EOS, je dodala, da je treba ohraniti trajnostno gozdarstvo, če

10

Delo.si
Država: Slovenija

29.10.2020
Četrtek, 21:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/gozdovi-in-gozda...

4/5

hočemo zdrave gozdove.

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

Izvoz debel iz Nemčije na Kitajsko se je lani povečal za 115 odstotkov.

Podlubniki so lani v vsej srednji Evropi povzročili ogromno škode. FOTO: Blaž Samec/Delo
»Lani smo imeli obsežen napad podlubnikov. Debla so iz vse Evrope prodajali na Kitajsko, še
posebno iz Nemčije in Češke, kjer se je izvoz debel povečal za 115 odstotkov. Presežek lesa na trgu
je znižal cene v Evropi, poleg tega tudi žage v Evropi nimajo dovolj velikih zmogljivosti, da bi zmogle
vse delo,« je opozorila predstavnica predelovalcev lesa in dodala, da bi bila rešitev uporaba lesa v
gradbeništvu, stavbe bi se tako spremenile iz vira v ponor emisij.
42 odstotkov Evropske unije je pokrite z gozdovi.

11

Delo.si
Država: Slovenija

29.10.2020
Četrtek, 21:00

Kazalo

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

https://www.delo.si/novice/okolje/gozdovi-in-gozda...

5/5

Smreka bo sčasoma izginila, kaj jo bo zamenjalo, še ni povsem jasno. FOTO: Blaž Samec/Delo
Po drugi strani pa drevesa postajajo vse bolj priljubljena. Različne politične stranke kar tekmujejo,
katera bo napovedala sajenje več dreves, je povedal Tom Heap iz BBC. Poleg tega so ljudje
zaskrbljeni zaradi požarov in golosekov, zato ne bi prepovedali le nelegalne sečnje, temveč vso
sečnjo, čeprav so se gozdovi v EU povečali za šest milijonov hektarov. Ključne so prave informacije
in vključenost, v Veliki Britaniji so, denimo, imeli žolčno razpravo o predlogu, da bi ljudje prešli na
rastlinsko prehrano, pašnike pa bi pogozdili. V razpravi pa se je izkazalo, da tudi pašniki shranjujejo
ogljik.
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Graditeljska megalomanija ogroža koristi občanov in narave
delo.si/mnenja/pisma-bralcev/graditeljska-megalomanija-ogroza-koristi-obcanov-in-narave

V večernem dnevniku na RTV Slovenija smo v sredo, 21. oktobra, izvedeli, da je ministrstvo za
okolje in prostor že podpisalo pogodbo v vrednosti skoraj 5 milijonov evrov za izdelavo projektne,
prostorske in investicijske dokumentacije do faze za pridobitev gradbenega dovoljenja za
investicijski projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega
zaledja«.
V projektni dokumentaciji bodo obdelane različne opcije oskrbe z vodo (Klariči, Ilirska Bistrica,
Malni), toda osrednje mesto ima zajezitev na Suhorci in morebitna manjša zajezitev na Padežu.
Proti tej možnosti so prebivalci Brkinov in uprava Regijskega parka Škocjanske jame, saj bi
pregrada stala v vplivnem območju parka. Predstavnika obeh sta nasprotovanje jasno izrazila.

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

V kratkem spletnem povzetku projekta je omenjeno, da bi akumulacija na Suhorci lahko
pripomogla k morebitnemu pomanjkanju vode na Krasu. Ker gre za zavajanje, je pomembno
vedeti, da je hidrogeolog Geološkega zavoda Slovenije dr. Janko Urbanc, ki že dolga leta
strokovno nadzira vodno črpališče v Klaričih pri Brestovici, v Delu dne 22. avgusta objavil članek
»Klariči pri Brestovici – prezrti vir pitne vode«, kjer na koncu dobesedno zapiše: »Rezultati
črpalnega poskusa v Brestovici so torej nedvomno pokazali, da je iz vodonosnika mogoče črpati
najmanj 565 litrov podzemne vode na sekundo tudi v poletnih sušnih razmerah. Voda je dobre
kakovosti in primerna za oskrbo prebivalstva. Trenutno vodovod za oskrbo slovenskega krasa
potrebuje dobrih 100 litrov na sekundo, za občasne dobave vode na slovensko obalo pa porabi
okoli 110 litrov na sekundo, neizkoriščenih ostaja torej približno 360 litrov kakovostne pitne vode
na sekundo. Presežke pitne vode bi bilo mogoče uporabiti kjerkoli na območju jugozahodne
Slovenije.« Sic!
Omenjeni članek je ostal v javnem prostoru prezrt, prezrto je glede na odločitev ministrstva za
okolje in prostor ostalo tudi poročilo o raziskavah v Klaričih iz leta 2009, ki jih je vodil dr.
Urbanc.
Za potrebe obalnih občin in kraškega zaledja so na razpolago presežki vode v že obstoječih
črpališčih v Klaričih, Ilirski Bistrici in Malnih. Razmišljanje o zajezitvi Suhorce in Padeža je
nepotrebno in kaže na evidenten vpliv gradbenega lobija. Ob obstoječih vodnih virih je vsak
strošek za ugotavljanje primernosti gradnje pregrade in vzporednih objektov v prečudovitih
dolinah Suhorce in Padeža popolnoma odveč. Primerna bi bila le trajna in dokončna odpoved tej
možnosti. Glede na ugotovitve dr. Urbanca zveni omemba, da bi iz zajetja Suhorce nadomestili
morebitno pomanjkanje pitne vode v Klaričih, bizarno in podcenjujoče.

13

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

Delo.si

Država: Slovenija

https://www.delo.si/mnenja/pisma-bralcev/graditelj...

30.10.2020

Petek, 05:00

Kazalo

2/3

14

Delo.si
Država: Slovenija

30.10.2020
Petek, 05:00

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/pisma-bralcev/graditelj...

3/3

Leta 2008 so opravili črpalni preizkus v Klaričih. Foto Dušan Grča/Delo
Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame je v naravnem in kulturnem smislu
zaokrožen prostor, zato ga je treba pustiti naravi in domačinom. Vsak denar za študijo o
primernosti zajezitve na tem prostoru je zato norčevanje iz naravovarstvenih in kulturnih
vzgibov, zaradi katerih je bil ustanovljen Regijski park Škocjanske jame.
Kar se tiče pravice občanov do zdrave pitne vode, je povsem jasno, da je voda iz imenovanih
kraških virov primernejša od akumulacije na flišnih kamninah v Brkinih, kjer bi se zaradi
meteorskega izplakovanja površja nabirale za jezom velike količine organskih odpadkov in bi bili
stroški čiščenja neprimerno visoki.
Odgovorna oseba za tak razvoj dogodkov je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki bi
moral skrbeti predvsem za okolje in prostor, v propozicijah k omenjenemu projektu pa se jasno
vidi, da je dal prednost zajezitvi Suhorce, kar je v nasprotju z njegovo službeno zadolžitvijo in v
nasprotju z naravnimi danostmi, ker je pitne vode dovolj v že obstoječih naravnih virih. Minister
je imel v tem primeru odlično priložnost, da pokaže, kako je treba skrbeti za okolje, pa jo je
namerno in v škodo okolja zavrgel. Zato se kot odgovorni državljan Slovenije obračam na vas,
gospod minister, osebno, in zahtevam jasen in utemeljen odgovor, čemu taka odločitev.
Odgovorite jasno in nedvoumno, da bodo prizadeti občani obalnih občin in njihovi župani vedeli:

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

1. Zakaj bi se morali odpovedati pravici do presežne in kvalitetne pitne vode iz kraških virov in
privoliti v drago ter ekološko in krajinsko neprimerno zajetje na flišu?
2. Zakaj strošek za nepotrebno in nedopustno spreminjanje državnega lokacijskega načrta na
vplivnem območju Regijskega parka Škocjanskih jam?
3. Zakaj tako očitno in brez sramu dajete koncesijo graditeljski megalomaniji pod lažno krinko
najboljše rešitve, ki to zagotovo ni?
Odgovorite prosim, da bomo vedeli.
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Druga Švica (ni v tej smeri)
delo.si/mnenja/pisma-bralcev/druga-svica-ni-v-tej-smeri

Ob osamosvojitvi smo pričakovali mnogostranska izboljšanja. Zakaj se zdaj pomikamo bolj k repu
zaostalih držav in ne v obratni smeri, proti »drugi Švici«? Naj naštejem nekaj dejavnikov, ki so po
moji presoji vplivali na takšno gibanje.
1. Ustvarjanje bančnih lukenj. Javnosti ni bilo povedano, koliko je bilo porabljenega za plače
zaposlenim in za utemeljena reševanja podjetij pri prejemnikih nekritih kreditov v dejavnostih s
premajhno storilnostjo brez zadostnega prihodka, koliko in v katere žepe je šlo ostalo.
Odgovornost, krivda?
2. Prodaje nepremičnega premoženja (»srebrnine in zlatnine«) države tujim ali domačim
»investitorjem« pod ceno. Veliko tega gre nato v razprodajo ali stečaj, potem ko so nam
zagovorniki prodaje in o tem odločujoči veliko obetali. Marsikatera prodaja naši državi nič več ne
prinaša in ne bo prinašala upravičenih prihodkov, dajatev.
3. Zakonodaja. Uradni list Republike Slovenije ima na leto 10.000 tisoč in več strani obsega A4,
čez palec je približno polovica uredbeni del (zakoni, uredbe, objave ...). Sprejeta zakonodaja je
pogosto slaba kljub številnim udeležencem v obravnavi ter dolgotrajnemu postopku sprejemanja,
potrjevanja. Po sprejetju določene zakonodaje, ko se pokažejo slabosti, mine veliko časa, da se to
spremeni, če se sploh kdaj dobro popravi.

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

4. Odločanje o pomembnih projektih (gradnjah). Priprave trajajo preveč let, izdelujejo neustrezne
načrte, pritožbe, zastareva. Pritožbeni organi rešujejo in odločajo dolgoročno in slabo. Čeprav so
zakonski roki omejeni na mesec ali dva, se tega ne držijo. V izvedbo gredo slabe rešitve, kar lahko
ocenijo le pošteni specialisti, javnost teh sposobnosti nima vedno.
5. Korupcija. Se dogaja in praviloma ne vodi do optimalnih kompromisov. Obe udeleženi strani
sta zelo zainteresirani, da se ne izve, zato korupcija večinoma ni odkrita in je težko dokazljiva,
»zaradi pomanjkanja dokazov« ne pride do kaznovanja.
6. Prikrito in zvijačno odrivanje kompetentno usposobljenih državljanov od dejavnosti, kjer
»odrivalci« potem ne izkažejo koristnega učinka ali neposredno povzročajo škodo ali sploh ne
opravijo potrebnega. Dejavnost zamre, ni koristi, ki bi dotekala iz izvedenega. Odrivalci ne čutijo
krivde za storjeno škodo. Odrinjeni često to spozna šele čez leta, mnogi nikoli.
Bi se našlo še kaj. Vse našteto prav gotovo očitno povzroča nazadovanje Slovenije. Opravičevanje
z nezrelostjo naše »mlade« demokracije s komaj 30 leti samostojnosti razumem kot slabo
doumljeno trditev ali celo kot zavajajoče opravičevanje. Vsem zgornjim točkam botruje nemoč
poštenosti, nemoč pravice, odsotnost občutka odgovornosti.
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Skupina Adris v devetih mesecih z nižjim
dobičkom in prihodki
Hrvaška Adris Grupa, ki je med drugim lastnica petine Pozavarovalnice Sava, je v prvih devetih mesecih ustvarila 3,88
milijarde kun (517 milijonov evrov) prihodkov, kar je 19 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je
zmanjšal za skoraj 78 odstotkov na 141 milijonov kun (19 milijonov evrov).
Družba, ki je zrasla na temelju tobačne tovarne iz Rovinja, se po prodaji tobačnega dela ukvarja s turizmom,
zavarovalništvom, živili in nepremičninami. Že dlje časa si prizadeva povečati lastniški delež v Pozavarovalnici Sava.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so v prvih devetih mesecih znašali 3,36 milijarde kun (448 milijonov kun), kar je 23
odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je zmanjšal za 40
odstotkov na 604 milijone kun (80,5 milijona evrov), so objavili danes na spletni strani družbe.
Navedli so, da je hrvaški zavarovalniški trg prvo devetmesečje končal s 3,1-odstotnimi izgubami, predvsem zaradi
krčenja segmenta življenjskih zavarovanj. Obenem je Croatia osiguranje ostala vodilna zavarovalniška družba na
hrvaškem trgu z nespremenjenim 27,9-odstotnim deležem. V prvih devetih mesecih je Croatia osiguranje povečala čisti
dobiček za štiri odstotke na 292 milijonov kun (39 milijonov evrov), so izpostavili.
Turistično podjetje Maistra, ki vključuje tudi dubrovniški hotel Hilton, je doseglo 41 odstotkov prometa izpred leta dni.
Analiza je pokazala, da so v obdobju junij-september kampi imeli za pet odstotkov boljšo prodajo nočitev od povprečja
Maistre, luksuzni hoteli pa za sedem odstotkov boljše rezultate kot v prvih treh lanskih trimesečjih.

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

V celotnem turističnem segmentu Adrisa, ki vključuje tudi podjetje HUP Zagreb, so v prvih devetih mesecih dosegli 36
odstotkov lanskih prihodov v primerljivem obdobju. EBITDA v tem segmentu je bil 169 milijonov kun (22 milijonov evrov),
čista izguba pa 29 milijonov kun (3,8 milijona evrov), so še navedli. Poudarili so, da je na poslovanje hotelskega
segmenta negativno vplival tudi katastrofalni potres v Zagrebu.
Devetmesečni dobiček tovarne za predelavo rib Cromaris znaša 5,1 milijona kun (680.000 evrov). Prihodki Cromarisa so
dosegli 385 milijonov kun (51 milijonov evrov), kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.
V času globalne gospodarske krize zaradi pandemije covida-19 je Adris grupa v prvih devetih mesecih imela dobre
poslovne rezultate, je ocenil predsednik uprave skupine Marko Remenar. Croatia osiguranje in Cromaris sta rasli,
medtem ko je turistični del poslovanja, zahvaljujoč vlaganjem v najvišji segment turistične ponudbe, tudi v takšnih
okoliščinah potrdil vodilni položaj na hrvaškem trgu, je dodal.
Remenar je tudi izpostavil, da so ohranili delovna mesta in likvidnost ob izjemno nizki zadolženosti, kot tudi zajeten
investicijski potencial, kar po njegovih besedah zagotavlja dolgoročni razvoj vseh poslovnih področij skupine.
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V ponedeljek se zaradi obnove začenja
sedemmesečna zapora proge med Kranjem in
Jesenicami
V ponedeljek bo v okviru projekta nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc uvedena
sedemmesečna popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, ki je
investitor v nadgradnjo. Dela v skupni vrednosti skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih gradbincev.
Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo trajala do 2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del
v okviru nadgradnje železniških odsekov Podnart-Lesce in Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore
organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je 46,9
milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Bistveni ukrepi, načrtovani v sklopu nadgradnje proge med Podnartom in Lescami, so nadgradnja proge v skladu z
evropskimi standardi, zamenjava zgornjega ustroja proge in sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja,
zamenjava vozne mreže, obnova peronske infrastrukture na postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacija
predorov Globoko in Radovljica, sanacija podpornih in opornih zidov ter gradnja dodatne zaščite brežin, zamenjava
voznih vodov in nosilnih konstrukcij, izvedba protihrupnih ukrepov, sanacija dotrajanih prepustov in premostitvenih
objektov ter sprememba nivojskih prehodov v zunajnivojska križanja.

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

Predvidene so tudi gradnje novega podvoza na območju kraja Zaloše, nadvoza nad železniško progo na območju
železniškega postajališča Radovljica in novega podhoda na območju Radovljice ter izvedba protihrupnih ukrepov.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ-Železniško gradbeno
podjetje, GH Holding, Riko in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za
dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.
Ta projekt predvideva nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi, zamenjavo zgornjega ustroja proge
in sanacijo spodnjega ustroja, zamenjavo vozne mreže, sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite
brežin z gabioni na območju reke Save, sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, ukinitev nivojskega
prehoda in gradnjo novega podvoza Ovsiše pred postajo Podnart, izvedbo protihrupnih ukrepov in nadgradnjo napajalne
postaje Kranj.
Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času, ko je zaradi varnostnotehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem primeru gre za skupni slovensko-avstrijski
projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag.
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https://www.vecer.com/lokalno/pomurje/telovadnica-...

Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota je bližje, a odločilna bo cena

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

Nov športni objekt je po načrtu, ki ga je pripravila družba ARK arhitektura Krušec, zamišljen kot prizidek
obstoječega šolskega poslopja v smeri Panonske ulice.
ARHIV ŠOLE

Ines Baler, Vestnik

29.10.2020, 06.30

Vrednost naložbe v telovadnico Srednje zdravstvene šole Murska Sobota je pet
milijonov evrov, za športni objekt si prizadevajo vse od leta 1973. A če bo cena
previsoke, se bo tudi zdaj ustavil.
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Vlada je lani v načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila projekt gradnje telovadnice za
Srednjo zdravstveno šolo (SZŠ) Murska Sobota. Šola je konec septembra objavila javno naročilo za
novogradnjo oziroma prizidavo športnega objekta. Rok za oddajo ponudb bi se moral izteči 26. oktobra,
vendar je bil podaljšan do 9. novembra.

Kot nam je povedala ravnateljica Zlatka Lebar, sedaj čakajo, da se postopek izteče, in upajo, da prejmejo
ponudbo, ki jo bo možno uresničiti. Če pa bodo cene previsoke, se bo projekt ustavil, je opozorila
ravnateljica. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo do leta 2021 zagotovilo okrog štiri milijone
evrov, šola in Eko sklad pa naj bi po prvih ocenah prispevala vsak po 500 tisoč evrov. Načrtovana je
namreč gradnja nizkoenergijske stavbe, za kar Eko sklad zagotavlja nepovratna finančna sredstva.
Lebarjeva je pri tem še opozorila, da gre le za ocene, realnejši zneski bodo znani po končanem razpisu.

Dolgoletna želja vsakega vodstva
Telovadnica bo prizidek šolske stavbe, namenjena bo dijakom SZŠ in dijakom Biotehniške šole Rakičan,
v popoldanskih urah jo bodo lahko uporabljali tudi drugi. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, bodo ob
telovadnici dozidali in rekonstruirali še vhodni nadstrešek srednje šole z vhodno avlo in sanitarne sklope s

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

pomožnimi prostori na stiku obstoječega in novega objekta. V vzhodnem delu šolskega poslopja se bosta
dozidali še učilnica in jedilnica.

Rok za oddajo ponudb bi se moral izteči 26. oktobra, vendar je bil podaljšan do 9.
novembra

Poleg tega bo gradnja obsegala zunanjo ureditev vhodnega trga pred šolo, parkirišča in vhodnega trga pred
telovadnico. Lebarjeva je pojasnila, da se bo telovadnica dozidala na severni strani šoli, v smeri proti
Panonski ulici. "Telovadnica je dolgoletna želja. Že od leta 1973, ko je bila zgrajena nova šola, so ta
projekt skušali izpeljati, ampak takrat so komaj dobili denar za šolo. Od tistega leta se je vsaka
ravnateljica pred mano trudila za to." Dijaki zdravstvene šole so v teh letih ob ugodnem vremenu športno
vzgojo imeli na zunanjih igriščih. Na šoli so imeli manjši prostor, ki so ga uporabljali za kakšne vaje ob
slabem vremenu, sicer pa so bili v telovadnici biotehniške šole.
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Že včeraj bi začeli
Načrte za projekt je pripravila družba ARK arhitektura Krušec že pred leti v okviru javnega natečaja.
Ravnateljica SZŠ je povedala, da so takrat dobili 35 idejnih rešitev. Kot najprimernejši je bil izbran
projekt omenjene arhitekturne družbe. Ta ima dva sklopa, poleg gradnje telovadnice še ureditev zunanjih
športnih površin. "Prioriteta je telovadnica, vse pa je odvisno od razpisa. Cena je najpomembnejši
dejavnik in videli bomo, kdo bo tisti, ki bi za državi sprejemljivo ceno izvedel projekt," še pove
Lebarjeva. Če ne bo nobenih zapletov z razpisom, na primer revizije, je po njenih besedah možno
pričakovati, da se bodo dela začela še v tem koledarskem letu, če bo to seveda dopuščalo vreme. "Vsi na
šoli bi bili najbolj veseli, če bi se začelo praktično že včeraj, vendar smo se v prejšnjih letih navadili na
potrpežljivost. Če bo resnično lahko vsaj nekaj začetega v tem letu, bo še toliko bolje." Projekt naj bi bil
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končan septembra 2022.
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Mariborski železniški kolodvor ima novo podobo.
Moderen je, primerljiv s kakšnim
zahodnoevropskim

ODPRI GALERIJO
Železniška postaja je zdaj moderen infrastrukturni objekt, primerljiv s katerimkoli podobne velikosti v zahodni
Evropi, meni vodja prenove. Vsi peroni so popolnoma obnovljeni z novimi klopmi, nadstrešnicami in taktilnimi
oznakami za slepe in slabovidne.
ANDREJ PETELINSEK

Igor Selan

30.10.2020, 05.55
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V senci epidemije med Mariborom in Šentiljem od lanskega aprila poteka eden
največjih inženirskih in gradbenih projektov v Podravju v zadnjih desetletjih.
V senci epidemije novega koronavirusa v Podravju že od lanskega aprila poteka eden največjih
inženirskih in gradbenih projektov v zadnjih desetletjih, na kar 253,7 milijonov evrov ocenjena nadgradnja
15,5 kilometra dolge železniške proge med Mariborom in Šentiljem, ki bo kapaciteto proge s sedanjih 67
povečala na 84 vlakov dnevno.
Med objekti, ki so jih prenovili, je tudi mariborski železniški kolodvor, ki je zasijal v praktično popolnoma
novi podobi, saj je Direkcija za infrastrukturo poleg sprejemne dvorane za potnike prenovila celotno
postajo. Na obnovljenih peronih so tako nove nadstrešnice, do peronov se po novem ob stopnicah, ob
katerih so klančine za kolesa, lahko dostopa tudi z dvigali in tekočimi stopnicami, povsod so urejeni
pristopi za gibalno ovirane ter taktilne oznake za slepe in slabovidne. Ob tem so podhod pod postajo
podaljšali v Melje in s tem poskrbeli za večjo varnost. "Mnogi, ki so prihajali iz meljske strani, so namreč,
da bi si skrajšali pot, postajo prečkali kar čez tire, kar je izjemno nevarno," razloge za podaljšanje pasaže
v Industrijsko ulico pojasni vodja projekta prenove pri Direkciji za infrastrukturo Miljan Senčar. In doda:
"Mariborski železniški kolodvor je zdaj res moderen infrastrukturni objekt, popolnoma primerljiv s
katerimkoli podobne velikosti v zahodni Evropi." Po novem ima tudi tri in ne več le dva perona, z vidika

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

ureditve železniške infrastrukture pa so izjemno pomembni še nov spodnji ustroj, ureditev odvodnjavanja,
nove tirnice in tirne naprave, vozna mreža, in zamenjava signalno-varnostnih in telekomunikacijskih
naprav. "To je pri obnovi postaje najdražje, je pa res, da to za potnike ni toliko pomembno."

"To je bil izjemen gradbeno-inženirski podvig, vsekakor unikum v slovenskem
prostoru"

Ves tovorni promet po novem na Teznu
Prenovljeni kolodvor bo po novem namenjen le potniškemu prometu, ves tovorni promet pa bo prevzela
prav tako prenovljena postaja Tezno, kjer so popolnoma rekonstruirali vse štiri tire. "Odločitev za prenos
vsega tovornega prometa na Tezno je bila racionalna, saj je razpršenost na dve postaji povezana z
logistiko, stroški ... Premiki tovornih vlakov na postaji so tudi največji izvor hrupa, s tem, ko smo jih
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preselili na Tezno, smo center mesta, ki je s hrupom že tako preobremenjen, precej razbremenili," pove
Senčar. Se je pa na obeh postajah izvor hrupa zmanjšal nasploh, novi tiri so namreč tišji, saj so za razliko
od starih, togo vpetih, v nove betonske pragove elastično pritrjeni, zato se hrup v okolje prenaša precej
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manj.

Na perone se po novem lahko dostopa tudi s tekočimi stopnicami in dvigalom
ANDREJ PETELINSEK

Samo prenova osrednjega kolodvora je stala 33 milijonov evrov, prenova tezenske postaje in dela odprte
proge do Pekla, natančneje do tunela v Počehovi, pa še dodatnih 22,5 milijona, skupaj torej 55,5 milijona
evrov.

Celoten odsek razdrli in na novo zgradili v le 50 dneh
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A kot pravi Senčar, prenova mariborskega kolodvora pri prenovi proge Maribor-Šentilj ni predstavljala
velikega izziva. Kar se tiče rokov, je bila zdaleč najzahtevnejša prva faza med Pesnico in mejo s sosednjo
Avstrijo, ki je bila končana že lani in je stala dobrih 44 milijonov evrov. Celoten odsek leta 1848 zgrajene
proge so morali namreč popolnoma razdreti in ponovno zgraditi v samo 50 dneh. "To je bil izjemen
gradbeno-inženirski podvig, vsekakor unikum v slovenskem prostoru. Spodnji ustroj je bil namreč
popolnoma sesut, nosilnost tal je bila slaba, prihajalo je do lokalnih porušitev in podobno, tiri so bili
obrabljeni, pragovi še leseni ... Naredili smo nova temeljna tla, zgornji ustroj, betonske pragove, uredili
odvodnjavanje, zgradili cel kup novih podhodov, postaji Pesnica in Šentilj ter še kaj, in popolno
prevoznost zagotovili v pogodbenem roku. Tu se je res mudilo, to je zelo obremenjen koridor, če nam ne bi
uspelo, bi nastala res velika gospodarska škoda," razlaga Senčar. Kako pomemben je omenjeni koridor za
gospodarstvo, priča tudi dejstvo, da so se za prenovo svojega dela proge ob meji z bilateralnim
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dogovorom hkrati odločili tudi Avstrijci.

ANDREJ PETELINSEK
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Celotna proga je zdaj nadgrajena na kategorijo D4 in zadošča osnim obremenitvam do 22,5 tone in hitrosti
do 120 kilometrov na uro (prej 80). S tem je zagotovljena tudi interoperabilnost z vsemi drugimi
železniškimi sistemi v Evropi, kar je bila tudi zahteva EU, ki je, ne nazadnje, za projekt prispevala kar 101
milijon evrov.

Prvič v samostojni Sloveniji se bo železniška proga gradila na novo
Čeprav je bilo torej treba celotno progo do Šentilja razdreti in zgraditi na novo, pa ta del prenove vseeno
ni bil najzahtevnejši. Z inženirsko-gradbenega vidika bo namreč najtežja gradnja nove proge od tunela v
Počehovi do Pesnice, kjer bo treba zgraditi tudi novi tunel in viadukt. "Vse, kar smo delali doslej, je
potekalo po že obstoječi trasi, samo tu pa bo treba zgraditi progo popolnoma na novo, kar bo prvič v
samostojni Sloveniji. Tunel in viadukt bosta namreč narejena vzporedno ob sedanji progi, ker je obstoječi
tunel v Počehovi popolnoma dotrajan, znameniti viadukt z loki čez Pesniško dolino pa nestabilen. Kot je
znano, je bil dolgo zasut, pri čemer je v celoti temeljil na lesenih pilotih, ki pa so zaradi dviganja in
spuščanja podtalnice sprhneli," razlaga Senčar. In doda, da so sprva razmišljali o rekonstrukciji viadukta,
a so se zaradi prevelikih stroškov raje odločili za novega. Celotna etapa bo končana leta 2023 in bo stala
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dobrih 100 milijonov evrov.
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Novi vhod na železniško postajo iz Industrijske ulice v Melju
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ANDREJ PETELINSEK

Drugi tir po letu 2040
Leta 2018 je bil sprejet nov državni prostorski načrt, ki na progi Maribor-Šentilj predvideva dvotirnost.
"Ob celotni trasi do meje smo zato ob rekonstruirani progi pustili prostor za nadgradnjo z dodatnim
tirom. Vsi inženirski (tunel, viadukt) in premostitveni objekti bodo že z zdajšnjo prenovo pripravljeni
na dvotirnost, prav tako vse podporne konstrukcije. Po trenutnih izračunih dvotirnosti za zdaj sicer še
ne potrebujemo, po letu 2040 pa jo zagotovo bomo," razlaga vodja projekta Miljan Senčar.

Bi pa znameniti stari opečnati viadukt vseeno lahko dobil novo vlogo, podobno, kot jo ima na Obali
znamenita Parenzana. "Iniciativa, da bi ga uporabili za kolesarsko infrastrukturo, obstaja, interes za to sta
izrazili tako mariborska kot pesniška občina, a bo to treba urediti drugače. Znotraj tega projekta tega
namreč ni mogoče financirati," pravi Senčar.
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Ne le boljša infrastruktura, tudi izboljšana varnost
Medtem ko se torej najzahtevnejši del prenove železniške proge Maribor-Šentilj šele začenja, pa hkrati
direkcija na celotni trasi ureja še vseh deset nivojskih prehodov, kar bo stalo dodatnih 18,5 milijona evrov.
Od petih zavarovanih prehodov s polzapornicami in petih nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le
z Andrejevim križem, bosta ostala le prehoda Ranca 4 in Šentilj 2, ki bosta zavarovana s polzapornicami,
medtem ko bodo preostale prehode ukinili in jih z novimi povezovalnimi cestami preko obstoječih cest
navezali na dva nova zunajnivojska premostitvena objekta na območju Rance in Štrihovca. Ob tem so ob
celotni progi namestili še za dobrih 12,7 kilometra protihrupnih ograj. "Ne samo železniške infrastrukture,
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tudi varnost železniškega prometa smo s tem bistveno izboljšali," še pove Senčar.
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Referendum v Rogaški Slatini
TV SLOVENIJA 1, 29.10.2020, DNEVNIK, 19:42
SAŠA KRAJNC (voditelj)
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Referendum o gradnji razglednega stolpa v Občini Rogaška Slatina, bo 13. decembra. Tako so na seji sklenili občinski
svetniki, potem ko so pobudniki zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma. 106 m visok stolp Kristal, naj bi po
prepričanju pobudnikov, preveč zaznamoval videz kraja, slatinski župan pa je prepričan, da bo stolp pomembna turistična
pridobitev za občino.

29

29.10.2020

Primorske.si

Četrtek, 06:11

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/istra/stavbna-z...

1/4

Stavbna zemljišča bodo spremenili v zelena
Alenka Penjak

Istra

29. 10. 2020, 06.07

Preberi tudi komentar novinarja
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Ankaranska občina je prva v Istri, ki je sprejela svoj občinski prostorski načrt. Ta velik met ji je uspel po
tem, ko je dobila še soglasje okoljskega ministrstva in soglasno podporo občinskega sveta. Čeprav zaradi
ukrepov zoper covid-19 ne more slaviti, je župan Gregor Strmčnik zelo zadovoljen.

Ankarančani so v svoj prostorski načrt na prvo mesto postavili varovanje zelenega okolja in obmorskega pasu. Foto: Tomaž
Primožic/FPA

ANKARAN > “Občutki so mešani. Ker smo pripravili kakovosten, sodoben prostorski načrt, sem izrazito
zadovoljen in ponosen. Za nami je obsežno, osem let trajajoče delo, in to je krona našega prostorskega
načrtovanja. Obenem sem tudi žalosten, ker zaradi novega koronavirusa ne moremo izpeljati sklepnega dejanja
in prostorskega načrta predstaviti na zboru občanov,” je domala slavnosten dogodek komentiral ankaranski
župan Gregor Strmčnik.
Novinarji nismo mogli biti priče soglasnemu dvigovanju rok in sprejemu občinskega prostorskega načrta (OPN),
saj je bila sredina seja zaradi ukrepov zoper širjenje covid-19 zaprta za zainteresirano javnost in je niso prenašali
niti prek ene od spletnih aplikacij. Čeprav so svetniki po navedbah občine soglasno dvignili roke za sprejem
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OPN, je med njimi poleg tistih, ki so opravičili svojo odsotnost, manjkal tudi Zoran Pavić, svetnik liste Slovenija
za vedno.

V prihodnje naj bi v centru Ankarana nastala garažna hiša pod zemljo, sedanje parkirišče pa bi postalo prostor za druženje. (foto:
Alenka Penjak)

Obvezno branje za krajane
Občinski prostorski načrt občine Ankaran bo stopil v veljavo po objavi v uradnem listu, prebrati pa bi ga moral
prav vsak krajan. Ker določa, kako naj bi kraj dihal v prihodnjih 15 letih, kje se bodo gradila stanovanja in kje
podzemne garažne hiše, kako bodo potekale kolesarske poti in kje bodo nove ceste s krožišči in križišči vred.
Ker je v njem zapisano, koliko novih prebivalcev je pripravljen sprejeti, kako visoki smejo biti stanovanjski bloki,
kako zgrajene hiše in se ob tem ne izogne niti navodilom, kako visoke smejo biti medsosedske ograje.
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Gradnje pod Jadransko cesto niso možne, lastniki pa morajo odstraniti vse nadomestne objekte. (foto: Tomaž Primožič/FPA)

V odgovorih, ki županu in strokovnim službam dajejo samozavest, da delajo prav, je najti tudi pojasnila, ki so jih
prejeli lastniki stavbnih zemljišč pod Jadransko cesto, sedaj spremenjenih v zelene površine. Na primer takšna:
lastnik XY je nepremičnino pridobil štiri leta po tem, ko se je začel postopek izdelave in sprejemanja OPN ter je
bilo jasno zapisano, da namerava občina ohraniti nepozidan obalni pas pod Jadransko cesto. Glede na to, da je
bila sprememba namenske rabe (s tem pa na tak način omejitev pravice) na predmetnem zemljišču ob nakupu
predvidljiva, sedanji lastnik ob nakupu ni mogel upravičeno pričakovati namenske rabe nepremičnine po
prejšnjem prostorskem aktu (zazidljivo) ter je s tem ob nakupu nepremičnine v celoti prevzel tveganje glede
bodoče spremembe namenske rabe v nezazidljivo. Skratka, lastniki so si sami krivi, ker so njihova zemljišča
izgubila vrednost.
“Dogovori, kaj lahko lastniki počnejo, so še vedno možni in je uveljavljanje odškodninskih tožb zoper občino
povsem zadnje na vrsti,” je na naše vprašanje, kakšen odnos ima do že napovedanih odškodninskih tožb,
povedal župan Strmčnik.

Polne mize ustavnih sodnikov?
Nekaj pravnih podlag lastniki, ki so bili s spremembami namembnosti oškodovani, že imajo v letošnji odločitvi
ustavnih sodnikov, ki so oškodovanemu lastniku na Bledu dali prav in mu namenili tudi pravico do odškodnine.
Vendar pa se ta odločitev nanaša samo na konkretni primer zemljišča v občini Bled in ne pomeni, da so vse
tovrstne spremembe namembnosti neustavne in kot take nesprejemljive.
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Bodo lastniki vztrajali in vseeno gradili turistične apartmaje, čeprav jih po pojasnilih občine ne smejo? (foto: Tomaž Primožič/FPA)
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Pravnica Jasna Rajčevič zastopa kar nekaj ankaranskih lastnikov in ob sprejemu OPN občine Ankaran pravi:
“Glede na odločbe ustavnega sodišča menim, da si bo občina Ankaran s takim sprejemom OPN nakopala
odškodninske tožbe lastnikov, katerim je bila spremenjena namenska raba iz urbanega zemljišča v kmetijsko ali
gozdno zemljišče. Nesporno bodo moje stranke uporabile vsa pravna sredstva in zahtevale odškodnino.”
Še je pravnikov in odvetnikov, ki bodo sedaj na plan potegnili ošiljene svinčnike, medtem pa tudi Ankarančani
snujejo prihodnje korake.
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Zeleni preboj iz Ankarana
Alenka Penjak

Komentarji

29. 10. 2020, 06.00

Ne, to ni bilo športno tekmovanje med istrskimi občinami, katera bo prva sprejela občinski prostorski načrt, in
vendar uspeh Ankarana, najmlajše občine v ligi, vzbuja nemajhne skomine pri starejših sosedah. Koper, Izola in
Piran so še daleč od ciljne črte, pa čeprav že vrsto let delajo na oblikovanju najpomembnejšega prostorskega
načrta, ki ga lahko ima posamezna občina. Ankarančani se, predvsem zaradi družbenega in političnega soglasja
glede razvoja kraja, prvi veselijo. Vse želje, tudi omejevanje gradenj in spreminjanje stavbnih zemljišč v zelene
površine, so postale dejstvo.
Če ne bi živeli v “koronačasu”, bi župan Gregor Strmčnik radost delil z vsemi, ki se želijo veseliti. Priredil bi
tiskovno konferenco, krajane povabil na zbor in jim podrobno nanizal pretekle korake, ki so vodili do tokratne
zmage. Opozoril bi, da je z enotnostjo in tudi dobrimi svetovalci možno izpolniti sanje o zaščiti narave, ki jih je z
nekaj prijatelji kot mačjo prejo razpredal še v Jo-Jo klubu v 80. letih prejšnjega stoletja ter si med lokalnimi
politiki prislužil naziv enfant terrible. Težaven mladenič je postal politik, ki se sooča z novimi “težavnimi
mladeniči”. Z lastniki, ki na svojih zemljiščih še včeraj drago kupljenimi za gradnjo hiš, vil in stanovanj, ne bodo
smeli graditi. In nedvomno ga čakajo težavne odškodninske tožbe. Ampak tistega, kar je pridigal in ga je
nenazadnje pripeljalo na županski položaj, ni smel zavreči. Niti na račun strahu pred odškodninami.

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

Je višji blagor dobro opravičilo ali se bo v obliki odškodnin vrnil kot jo-jo? V trenutku, ko so
zmagali principi, so to zaenkrat le nianse.

Ankaran je doslej edina istrska občina, ki je zemljo vzela gradbenim strojem in jo vrnila naravi. Drugje
spreminjanja stavbnih površin v zelene ni zaslediti, saj se vsi bojijo odškodninskih tožb. Strmčnik pa je nastopil
kot Mojzes, s katerim se je tudi identificiral na eni od javnih obravnav, ter Ankaran vzel kot tabulo raso nenapisan list papirja, na katerega je lahko brez vpliva preteklosti zapisal vizijo trajnostnega, zelenega razvoja.
Kot deset Božjih zapovedi je občinski prostorski načrt zradiral vse predhodne prostorske akte, pisane še v času
koprske občine, in z njimi tudi nekatere lastniške pravice. Je storil komu krivico? Seveda je. Je višji blagor in
javni interes dobro opravičilo ali se bo v obliki odškodnin vrnil kot jo-jo? V trenutku, ko so zmagali principi, so
to zaenkrat le malenkosti.
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Dopisni zbori krajanov o vplivih gradnje 2. tira
Katja Gleščič

Istra

29. 10. 2020, 06.00

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

Krajani Škofij, Dekanov in Črnega Kala bi morali te dni na zborih krajanov od predstavnikov družbe
2TDK dobiti odgovore na vprašanja, ki jih imajo ob sedanji gradnji dostopnih cest na trasi drugega tira
in pred začetkom glavnih del, ki bodo prinesla dodatne nevšečnosti. A zborov zdaj ni mogoče izpeljati,
zato lahko predloge in pripombe pošljejo pisno na krajevne skupnosti.

Prebivalci bodo gotovo hoteli odgovor na vprašanje, kdaj bo dvotirna proga zgrajena in ne bodo več živeli ob gradbiščih. Foto:
Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Ljudje že dosedanjo gradnjo dostopnih cest do trase drugega tira dodobra občutijo. “Dela poleg
hudih ran v naravi povzročajo hrup, prah, blato. Posledice so med drugim valjenje kamenja po zasebnih
parcelah, prekinjene poti in kolovozi in na nekaj točkah odvodnjavanje speljano mimo hudourniških grap,”
naštevajo v županovi komisiji za drugi tir, ki jo vodi Danijel Božič, in ki se redno sestaja z investitorjem 2TDK in
nadzornikom del. “Glavna dela bodo gotovo prinesla nevšečnosti in težave, ki jih v celoti še ne moremo
predvideti,” pričakujejo v županovi komisiji.

Pozorno čakajo na monitoring svojih hiš
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Želeli so, da bi prebivalci dobili odgovore od investitorja, nadzornika del in projektantov “v živo”. A ker zborov
krajanov ne morejo pripraviti, zdaj krajevne skupnosti Škofije, Dekani in Črni Kal vabijo krajane, da po
elektronski ali običajni pošti vprašajo, zahtevajo, komentirajo, kar bi na običajnem zboru.
6. november je rok, do katerega tri krajevne skupnosti zbirajo vprašanja, zahteve in
komentarje krajanov

Matjaž Čok, predsednik KS Škofije, pravi, da so z dosedanjim odzivanjem 2TDK zadovoljni. “Nekaj nalog še
čaka na dokončanje. Novi priključek Plavje je pred izbiro izvajalca, pričakujemo pa še ureditev dostopne poti na
tinjanski strani in ceste Tinjan-Urbanci ter dostopne ceste okoli gradbišč, ureditev odvodnjavanja in strug
škofijskega in plavskega potoka,” našteva Čok.
Ljudi najbolj zanima monitoring njihovih objektov pred začetkom glavnih del in po njem. Ponekod so hiše le
nekaj deset metrov nad predorom. “Hočemo, da je območje monitoringa postavljeno življenjsko, tudi če je
ponekod zunaj vplivnega pasu 50 metrov od gradbišča,” pravi Čok.
Matjaž Čok, predsednik KS Škofije
“Hočemo, da je območje monitoringa postavljeno življenjsko, tudi če je ponekod zunaj
vplivnega pasu 50 metrov od gradbišča.”

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

Kdaj bo konec življenja ob gradbiščih?
“Zdelo se nam je prav, da vprašanja zberemo krajevne skupnosti in morda lahko kaj rešimo že sami skupaj z
županovo komisijo,” pravi predsednik KS Črni Kal Uroš Šavron. Pričakuje, da bodo prebivalci hoteli tudi jasne
odgovore, ali bo proga dvotirna, kdaj bo konec gradnje dvotirne proge in kdaj bodo sedanjo dotrajano progo
zaprli. “To želimo v bližnji prihodnosti, ne čez 30 let” poudarja Šavron.
Vse, kar bodo tri krajevne skupnosti zbrale do 6. novembra, bo obravnavala županova komisija za drugi tir in
poslala na 2TDK. Odgovore pričakujejo pred koncem leta. Ko bo mogoče, bodo izpeljali tudi zbore krajanov.
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Stanovanjska komedija zmešnjav v Cerknem
Saša Dragoš

Goriška

29. 10. 2020, 06.01

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

Po nedavnem propadu načrta, da bi občina prvi stanovanjski blok po letu 1989 zgradila v središču
Cerknega, se je za namen gradnje še drugič odločila kupiti opuščeno policijsko postajo. Po prvem
nakupu jo je namreč prodala gradbenemu podjetju Zidgrad, a je gradnjo tedaj preprečila SLS. Letos naj
bi Zidgrad le zidal, a si je premislil.

Opuščeno policijsko postajo, skoraj 20 let namenjeno rušenju in gradnji bloka, bo občina v ta namen odkupila še drugič. Foto: Saša
Dragoš

CERKNO > Občina je namero za gradnjo stanovanjskega bloka v sodelovanju z republiškim stanovanjskim
skladom v središču Cerknega opustila, ker KS Cerkno ni želela odstopiti manjkajočega dela zemljišča. Zato je
občina z rebalansom proračuna rezervirala denar za odkup opuščene policijske postaje, ki jo je enkrat že kupila.

Ne gre za stanovanja, pač pa, kdo bo koga
Gre za skoraj 20 let staro pobudo in pravo komedijo zmešnjav okrog nje. Za gradnjo bloka na tem mestu je bilo
leta 2014 celo že vse pripravljeno, a so jo tedaj večinski svetniki SLS brez besed zavrnili.
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Da občina zaradi pospešenega odseljevanja mladih potrebuje stanovanja, so vedeli prav vsi župani. Zadnja
stanovanja je Eta zgradila leta 1989, individualno pa v zadnjem desetletju v občini zgradijo manj kot deset hiš.
Župan Jurij Kavčič je na prelomu stoletja potegnil prvo potezo z nakupom opuščene policijske postaje za
namen gradnje. Ker je bila obdana s parcelami Zidgrada, je ta namen občepel. Velik korak naprej je leta 2014
naredil Kavčičev naslednik Miran Ciglič, ko je z Zidgradom zamenjal parcele in je občina dobila prostor pred
bližnjo knjižnico in spomenikom, Zidgrad pa občinski del parcele okrog postaje, odkupil postajo in pripravil
načrt za gradnjo devetih stanovanj po 1350 evrov za kvadratni meter in 1500 evrov za meter poslovnega
prostora. Ko je bilo vse pripravljeno za odločitev, da občina gradnjo podpre z odkupom dela stanovanj, je
tedanja (in še sedanja) svetnica Branka Florjančič (SLS) povedla razpravo, da je cena za Cerkno previsoka.
Pritegnil ji je tedanji svetnik SLS Jurij Kavčič in dodal, da premalo vedo, kako je potekala menjava parcel in po
kakšni ceni. Odločanje so preložili, uprava občine je nato s primerjavo cen s sorodnimi kraji po Sloveniji
dokazovala, da je cena nizka. SLS je odločitev za gradnjo zavrnila brez razprave. Tedaj v Cerknem ni šlo za
stanovanja, pač pa za zavračanje vseh razvojnih pobud po vrsti. “To je škandalozno!” je bil edini komentar
tedanjega svetnika Vojka Zidariča.
Podobno je v razmerah občine Cerkno, ko so mladi v anketi potrebo po stanovanjih postavili na vrh in je Eta
povedala, da jih nujno potrebuje, zavrniti gradnjo stanovanj zaradi parkirišč. Z njimi je namreč KS utemeljila
nedavno zavrnitev gradnje bloka.

Farsa vračanja že videnega
V resnici gre še vedno zato, kako v občini ne bi kaj naredili, ocenjuje sedanji župan Gašper Uršič. Pred
omenjeno gradnjo je odpadel tudi načrt, da bi v stanovanja preuredili razpadajočo večnamensko hišo na Želinu.

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

Uršič je upal, da bo Zidgrad zgradil omenjeni blok. Ker si je gradbinec premislil, je občina na zadnji seji z
rebalansom proračuna znova rezervirala denar za nakup postaje skupaj z že izdelanim načrtom za gradnjo.
Svetnik Jurij Kavčič je bil seveda skeptičen rekoč, da je bila policijska postaja enkrat že kupljena. O tem, kako je
s kolegi gradnjo preprečil, pa ni rekel ničesar.
občina cerkno

stanovanjska gradnja

komedija zmešnjav
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Država pošilja signal, da je pravila vredno
izigrati
Denis Sabadin

Od Črnega kala do Dragonje

29. 10. 2020, 06.00

Nikoli ne bodo vsi zadovoljni s prostorskimi akti, ki jih sprejmejo odločevalci, saj nekaterim pristrižejo peruti pri
nepremičninskih načrtih, drugim ni pogodu sosedova sprememba namembnosti, okoljske organizacije bi si
želele več zelenih površin, urbanisti so užaljeni, ker jih niso upoštevali ..., a morajo lokalne skupnosti te načrte
vseeno imeti. Istrske občine se z njimi spopadajo različno, skupni imenovalec je zgolj, da so vse pod udarom
kapitalskih in političnih interesov.
Pravzaprav je prostorsko načrtovanje izrazito podcenjeno področje, saj predstavlja eno poglavitnih pristojnosti
občinske politike, v ozadju sprejemanja zloglasnih OPN - občinskih prostorskih načrtov - pa potekajo številna
lobiranja, kupčkanja in vračanje (ter delanje) uslug na veliko višji ravni, kot si to lahko predstavljamo.

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

Čemu so sploh namenjeni prostorski akti, če država na vsakih 20 let razglasi amnestijo za
črnograditelje. S tem pošilja državljanom signal, da ni potrebno upoštevati pravila in se jih
izplača izigravati.

Najmlajši istrski občini je v sredo uspela mala revolucija s spremembo stavbnih zemljišč v zelena tudi zato, ker
ima malo prostora za morebitno gradnjo, zato je bilo tudi število vplivnih posameznikov manjše. V procesu
sprejemanja OPN so v Ankaranu dobili 45 pobud za spremembo namembnosti zemljišč, v Piranu več kot 1200,
v Kopru še več, s tem, da mora občinski organ pri vsaki pobudi utemeljiti, zakaj je bodisi zavržena bodisi
sprejeta. Zato v piranski občini razmišljajo, da ob sprejemanju OPN tokrat sploh ne bi razglabljali o spremembi
namembnosti zemljišč. Tam imajo namreč presežek stavbnih zemljišč, ki pa so še nepozidana, saj bodisi nimajo
pogleda na morje, lastniki so končali v stečaju ali pa čuvajo zemljo za sinove, ki so že zdavnaj odšli. Kakorkoli: v
Piranu, kjer je hlastanje po zazidalni zemlji največje, so šele v prvi fazi sprejemanja novega OPN, tako da jih
javne obravnave še čakajo, v Kopru so par korakov pred njimi, v Izoli pa so tik pred dokončnim sprejemom. A so
tam na račun kmetijske zemlje zagotovili precej prostora za novogradnje, pri sprejemanju pobud pa se je
izkazalo, da so bili v prednosti tisti, ki so na tak ali drugačen način povezani z občinskimi vplivneži.
Druga težava, ki podaljšuje sprejem OPN, so pogoste spremembe zakonodaje, ki otežujejo, namesto da bi
olajšale postopke. Največje ozko grlo so prav razne državne agencije, direkcije ali uradi. Čas, ki je potreben, da
občine dobijo, denimo, dovoljenje od direkcije za vodo, je bliže enemu letu kot pa mesecu ali tednu. Zato ne
preseneča, da je računsko sodišče v reviziji postopkov vseh OPN ugotovilo, da so občine v povprečju porabile
štiri leta in pol za sprejetje teh dokumentov, v to obdobje pa sploh ni vštelo predhodne izdelave teh projektov.
Tudi za famozno Černačevo uredbo, s katero so napovedovali poenostavitev postopkov legalizacije, se je
izkazalo, da je bila namenjena predvsem vplivnežem, ki so zgradili zidanice na kmetijskih površinah. Tako je
nesorazmerno veliko število prošenj in potem tudi realiziranih gradenj za senike, čebelnjake in pomožne
objekte na pobočjih, ki imajo pogled na morje. Po drugi strani pa je za dejanske kmete dejansko nemogoče, da
ob svojih njivah postavijo lope, kjer bi lahko shranili kmetijsko orodje in stroje.
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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!

A čemu so sploh namenjeni prostorski akti, če država na vsakih 20 let razglasi amnestijo za črnograditelje. S
tem pošilja državljanom signal, da ni potrebno upoštevati pravil in se jih izplača izigravati. Kljub temu, da so za
možnost legalizacije objekta Lorisa Požarja v Portorožu, o katerem smo pisali pred tedni, strokovne službe in
ministrstvo podale negativno mnenje ter da je bil proti tudi župan Zadković, je nenačelna koalicija v občinskem
svetu omogočila legalizacijo. Samo predstavljamo si lahko, kako pogosto so v dneh pred sejo zvonili telefoni
odločevalcev in na kakšen način so se poklopili različni interesi. Rešitev bi seveda bila, da bi inšpekcija porušila
dva, tri neskladne objekte in s tem “prestrašila” morebitne črnograditelje, a tega filma ne bomo videli, saj ima
inšpekcija navodila, da ne zahteva rušenja, če objekt ne ogroža življenja in lastnine. Dokler država noče
vzpostaviti reda in daje potuho investitorjem, nam še tako dober OPN ne bo pomagal.
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Občini Ajdovščina se obeta pridobitev doma
starejših
RADIO SLOVENIJA 1, 29.10.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:16
TOMAŽ POLAK (voditelj)
Občina Ajdovščina bo morebiti v prihodnje bogatejša za nov dom starejših občanov. Državi se namreč obeta pridobitev
dodatnih sredstev v okviru evropskih skladov skozi pobudo. Slednja je namenjena odpravi posledic krize po izbruhu
epidemije novega koronavirusa. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti si prizadeva, da bi del
denarja namenili za reševanje problematike domov za starejše, saj se ti sooča z velikimi težavami pri zagotavljanju
ločenih con za zdrave in okužene stanovalce. Prispevek Karin Zorn Čebokli.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Ajdovska občina je takoj zatem, ko se je pokazala možnost za pridobitev evropskih sredstev začela s postopki za
izdelavo potrebne dokumentacije za nov dom starejših, župan Tadej Beočanin.
TADEJ BEOČANIN (Župan občine Ajdovščina)
Ministrstvo za delo ga je uvrstilo v kratkoročne plane izgradnje. Konkretno povezano s tem projektom, ki je sicer zelo
velika investicija 11 milijonska investicija mora tudi občina zagotavlja tistih 800.000 EUR. Zato, da pravzaprav naredimo
te prve in uvodne korake.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)

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

Objekt bi umestila tik ob obstoječem domu starejših občanov na ribniku, kjer sicer načrtovala gradnjo varovanih
stanovanj. Slednjo bi zdaj premaknili nekoliko severneje. Občinski podrobni prostorski načrt že spreminjajo, zaključujejo
tudi projektno nalogo za arhitekturni natečaj.
TADEJ BEOČANIN (Župan občine Ajdovščina)
Ti dve fazi se srečata nekje v januarju oziroma februarja. Torej želja in prizadevanja vseh skupaj so, da bi pridobili
končno dokumentacijo, tja nekje do poletja vključno z gradbenim dovoljenjem. Kar je seveda osnova zato, da lahko
država zanjo po koristi sredstva iz sklada.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da predlog spremembe operativnega
programa še usklajujejo. Potrditi pa ga mora Evropska komisija. Zato zagotovila, da jim bodo sredstva iz pobude
dodeljena še nimajo. V kolikor bodo tega prišlo bodo obvestili vse potencialne prejemnike. Dodajajo pa, da bo potrebno
naložbe izpeljati izjemno hitro, saj bo za koriščenje denarja časa do leta 2023.
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Grandove ob deževjih zalivata voda in
blato s sosednje parcele
29.10.2020 | 09:00

Šmarješke Toplice - Ko sta se pred desetimi leti
zakonca Granda iz Novega mesta preselila v
Šmarješke Toplice, kjer sta si v čudovitem naselju
Nad Prinovcem kupila brunarico z vrtom, si tudi v
sanjah nista predstavljala, da se bosta po nekaj
letih mirnega upokojenskega življenja ukvarjala s
hudimi težavami, za katere nista kriva sama.
Ob večjih deževjih z zgornje sosednje parcele
voda dobesedno dere navzdol ter jima na njun vrt
prinaša kupe blata in povzroča škodo. Takrat, ko
je bilo najhuje, pa je blato naneslo vse do
spodnje lokalne ceste.

Tudi po izkopu zadrževalnih kanalov ni
bolje, voda se ob deževjih preliva čez na
Grandovo parcelo. Na sliki njihova lopa.

A tako ni od nekdaj, pač pa se je, po
besedah Nevenke Granda, vse začelo to jesen.

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

Najprej odstranili rastlinje
Nad njuno parcelo v zadnji vrsti hiš v
stanovanjsko počitniški soseski Prinovec, na
slabih treh hektarih velikem nepozidanem
območju na vzhodnem obrobju naselja
Nevenka Granda
Šmarjeških Toplic in ob gozdnem robu na severu,
namreč že nekaj časa nastaja nova stanovanjska
soseska Prinovec 2. V treh vzporednih pasovih naj bi postavili 36 novih
stanovanjskih hiš ekološke gradnje, pretežno iz lesa.
Naložbenik, ljubljansko nepremičninsko podjetje NEP Projekt, se je že lotil
urejanja, posekal je gozd, uredil tudi novo dostopno pot iz smeri Družinska vas,
a ker je vse skupaj že nekaj časa stalo, so poseko zarastli akacija, ambrozija in
japonski dresnik.
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Prav po njegovi odstranitvi, kar po mnenju
Grandovih očitno niso opravili strokovno in so tudi
spremenili teren, pa so se začele pojavljati druge
težave.
Najhuje 22. septembra
22. septembra je prišlo do prvega in do zdaj
najhujšega vdora meteorne vode z zgornjega
terena. V hudem deževju se je mimo Grandove
lope in čez ves vrt vsula zemlja, voda je drla kot
za stavo, blato pa je nanašalo navzdol po celotni
Grandovi parceli, potkah, stopničkah, vse do
spodnje ceste v naselju, kjer so se zamašili celo
jaški.

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

In ob vsakem večjem deževju se pojavijo
podobne težave.

22. novembra - voda in blato, vse je drlo po
potkah in parceli Grandovih navzdol, vse
do ceste.

O problematiki Grandovih, ki si želijo le mir in
prejšnje stanje, pa tudi kaj pravijo tako investitor
kot na Občini Šmarješke Toplice in na
Medobčinskem inšpektoratu občin Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na
Krki, preberite več v današnji novi številki
Dolenjskega lista.
L. Markelj, foto: L. M., osebni arhiv Grandovih

Voda po potkah je tekla kot potok...
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