Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 1. 2021
Število objav: 4
Internet: 3
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Inženirski dan: 0
potres: 2
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 0
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 1
... Slovenije: 0
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0
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Naslov

Banka zahteva uporabno dovoljenje. Tako odgovarja MOP

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 1. 2021

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeni zakon

...ne potrebuje. Predpostavka, da je za prodajo treba imeti uporabno dovoljenje ne drži, saj gradbena zakonodaja tega
ne določa, dodajo na ministrstvu. „Seveda je bolje, da ta dokument objekt ima, to lahko vpliva na njegovo ceno, a
gradbena zakonodaja te zveze ne vzpostavlja.“ Od uveljavitve gradbenega zakona poleti 2018 so se stvari na tem...

Naslov

Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 1.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 8. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...AstraZenece in oxfordske univerze ter cepivo, ki ga je razvila domača biotehnološka družba Bharat Biotech.
PETRINJA - Med odpravljanjem posledic rušilnega potresa se je smrtno ponesrečil prostovoljec, ki je padel s strehe.
Med zahtevnim delom sta se na območju sisaško-moslavške županije poškodovala tudi dva tamkajšnja...

Naslov

Szijjarto pripeljal pomoč žrtvam potresa na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Mednarodna politika; 8. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...danes v Petrinjo pripeljal prva dva od 50 stanovanjskih zabojnikov, ki jih je Madžarska prispevala za žrtve
uničujočega potresa. Szijjarto je prvi zunanji minister iz druge države, ki je po potresu obiskal območje sisaškomoslavške županije, je izpostavil njegov hrvaški gostitelj Gordan Grlić Radman. Szijjarto je novinarjem...

Naslov

Potresna varnost naj postane del vrednosti nepremičnine

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 9. 1. 2021

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon , Projektiranje

Stran: 4

Površina: 758 cm2

...ali imele poškodbe 1. kategorije,« je zadovoljna strokovnjakinja. Manj pa je zadovoljna za razmerami. »Gradbeni
zakon omogoča, da se stavbo prenavlja, ne da bi bilo pri tem treba kaj storiti v zvezi s konstrukcijo in potresno
odpornostjo. Žal ni obvezen niti pregled konstrukcije, s katerim bi se ugotovile morebitne poškodbe in...
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Banka zahteva uporabno dovoljenje.
Tako odgovarja MOP

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

Avtor

Katarina Nemanič Mal

Anže

8. Januar 2021, ob 7:09

Petkovšek

Lastniki hiš in stanovanj imajo pri prodaji svojih nepremičnin
pogosto težave, ker nimajo uporabnega dovoljenja. Na
ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da uporabno
dovoljenje pri prodaji ni obvezno, je pa zaželeno.
Čeprav se je prvi vihar,

ki

ga je poleti 2018 sprožila zahteva, da je pri prodaji

nepremične obvezno uporabno dovoljenje, polegel, pa se lastniki pri prodaji
to težavo soočajo še zdaj. Marsikateri prodajalec ne ve, da lahko svojo
nepremičnino proda tudi, če uporabnega dovoljenja zanjo nima. Lastnik,
želi prodati stanovanje

v

s

ki

večstanovanjski hiši, za katero je že našel kupca,
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tako piše, da tega ne more prodati, saj zanj nima uporabnega dovoljenja.

Banka ne odobri kredita, če ni uporabnega dovoljenja
Brez tega namreč banka kupcu ne želi odobriti stanovanjskega kredita.
Uporabnega dovoljenja pa ne more dobiti, saj so potem, ko je vlogo zanj
oddal na pristojni upravni enoti, tam ugotovili, da je na bloku neskladnost
gradbenim dovoljenjem, saj je bila na strehi izvedena frčada, za katero

z

gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, zato je treba sprožiti postopek
legalizacije.

Prodaja

nepremičnin

Država uvedla nove zahteve za tiste,
nepremičnino. To je sledilo ...

ki

prodajajo

Tega pa lastnik ne more sprožiti, ne da bi za to pridobil 100-odstotno soglasje

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

vseh etažnih lastnikov

v

bloku. Uporabno dovoljenje lahko blok pridobi

celota, ni pa ga možno dobiti za posamezno stanovanje
na ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

v

le

kot

njem, pojasnjujejo

Uporabno dovoljenje le za blok, ne pa za posamezno
stanovanje
„Samostojno stanovanje na primer

v

eni od etaž pa samostojno

-

brez

konstrukcije pod njim, brez strehe nad njim/objektom, brez komunalne
infrastrukture in dovoza - seveda ne izpolnjuje pogoja samostojnega
funkcioniranja. Zato je treba uporabno dovoljenje pridobiti za celoto/objekt.
Če se pri tem ugotovi, da objekt ni skladen

z

izdanim gradbenim dovoljenjem,

ga je treba legalizirati. Streha je skupni del večstanovanjske stavbe zato
morajo za legalizacijo nedovoljenega posega vanjo lastniki pridobiti 100 %
soglasje vseh solastnikov.“
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Zakonodaja pri prodaji ne določa uporabnega dovoljenja
Kako prodajalec lahko reši zadrego,

v

kateri se je znašel smo vprašali na MOP,

kjer so pojasnili, da za prodajo svojega stanovanja uporabnega dovoljenja
sploh ne potrebuje. Predpostavka, da je za prodajo treba imeti uporabno
dovoljenje ne drži, saj gradbena zakonodaja tega ne določa, dodajo na
ministrstvu. „Seveda je bolje, da ta dokument objekt ima, to lahko vpliva na
njegovo ceno, a gradbena zakonodaja te zveze ne vzpostavlja.“
Od uveljavitve gradbenega zakona poleti 2018 so se stvari na tem področju
spremenile, saj je bil sporni 93. člen zakona očitno napačno tolmačen. Zaradi
tega notarji niso hoteli overiti prodajnih pogodb, če prodajalec za
nepremičnino ni imel uporabnega dovoljenja, banke pa kupcu niso odobrile
stanovanjskega posojila. V praksi se je zato pojavilo veliko težav, nekaterih
nepremičnin praktično ni bilo mogoče prodati.
Že po dveh letih

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

Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim
dovoljenjem in samograditeljstvom?
Prepoved prometa le, če je izdan inšpekcijski ukrep
Določila v omenjenem členu, da je promet z nepremičninami prepovedan, če
gre za nedovoljeni objekt ali neskladno uporabo objekta, pogodbe za tak
promet pa so pogodbe lahko nične, se namreč nanaša

na tiste posle, pri

le

katerih je predmet nepremičnina, za katero je bil izdan inšpekcijski ukrep, ne
pa na vse nepremičnine,

ki

nimajo uporabnega dovoljenja.

Notarji tako nimajo razloga, da ne bi overili prodajne pogodbe za
nepremičnino,

ki

ima gradbeno dovoljenje in urejen vpis

v

zemljiški knjigi ter

v

njej ni zaznambe o inšpekcijskemu ukrepu.
Tudi banke naj ne bi zahtevale uporabnega dovoljenja kot pogoja za
odobritev stanovanjskega posojila. Večina bank ga tudi ne zahteva, če gre za
nakup nepremičnin, ki so bile zgrajene in vseljene pred uveljavitvijo
gradbenega zakona, torej pred junijem 2018. Se pa politika bank razlikuje,
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zato je treba pri vsaki posebej preveriti, kdaj uporabno dovoljenje zahteva in

kdaj ne. Večinoma ga ne zahtevajo pri financiranju nakupa stanovanj,

v

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

nekaterih pa je obvezno pri stanovanjskem kreditu za individualno hišo.
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Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 1.
Svet je osupnil nad dogajanjem v ameriškem kongresu, kamor so vdrli pristaši odhajajočega ameriškega predsednika
Donalda Trumpa in želeli preprečiti potrditev zmage Joeja Bidna. Združeno kraljestvo se je dokončno ločilo od EU. Več
držav je zaradi novega koronavirusa zaostrilo ukrepe. V EU je bilo odobreno še drugo cepivo proti covidu.
PETEK, 1. januarja
NEW YORK/BERLIN - Svet je vstopil v leto 2021. Zaradi pandemije covida-19 so novo leto skoraj povsod pričakali
zadržano in brez javnih praznovanj, ponekod pa so vseeno pripravili tradicionalne ognjemete, a brez običajnih velikih
množic.
LONDON/BRUSELJ - Potem ko je Združeno kraljestvo januarja 2020 izstopilo iz EU, je zapustilo še evropski enotni trg in
carinsko unijo. Veljati je začel sporazum o prihodnjih odnosih med unijo in Otokom, ki prinaša številne spremembe tako
za državljane kot podjetja. Prvi dan na mejah med njima ni prihajalo do večjih težav in zamud.
BRUSELJ - Začela sta veljati uredba o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 in uredba, ki opredeljuje pogojevanje
izplačil sredstev EU s spoštovanjem vladavine prava. Izvajanje večletnega proračuna se bo začelo po potrditvi
nacionalnih programov.
LIZBONA - Portugalska je od Nemčije prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU. Vodilo portugalskega
predsedstva bo zagotoviti pravično, zeleno in digitalno okrevanje od pandemije. Prednostna naloga je tudi krepitev
socialnega stebra in strateške avtonomije Evrope.
WASHINGTON - Ameriški kongres je prvič v štirih letih mandata predsednika ZDA Donalda Trumpa preglasoval njegov
veto, in sicer na obrambni proračun. 740 milijard dolarjev vreden proračun je tako sprejet.

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

MOSTAR - Blizu kraja Posušje na jugozahodu BiH je umrlo osem mladih med 18. in 20. letom, ki so v vikend hišici čakali
novo leto. Po prvih podatkih so se zastrupili z ogljikovim oksidom iz agregata za elektriko.
VATIKAN - V Vatikanu je maša ob svetovnem dnevu miru minila brez papeža Frančiška, saj ima težave z išiasom.
Papež je kasneje ob opoldanski molitvi pozval k miru na svetu.
SOBOTA, 2. januarja
LONDON - Število novih primerov okužbe z novim koronavirusom je v Veliki Britaniji znova doseglo rekordno vrednost potrdili so jih več kot 57.700. Številne pripisujejo okužbi z novim sevom koronavirusom, ki naj bi bil bistveno bolj nalezljiv
in se širi zlasti v Londonu.
RENNES/BARCELONA - V Franciji se je končala zabava z elektronsko glasbo, ki je v zapuščenem skladišču blizu
Rennesa z več kot 2500 udeleženci potekala od 31. 12. Policija pred tem ni uspelo prekiniti dogodka. Španska policija pa
je prekinila rejv, na katerem se je v zapuščenem skladišču blizu Barcelone skoraj 40 ur zabavalo več sto ljudi.
PODGORICA - Črnogorski predsednik Milo Đukanović je zavrnil podpis spremembe zakona o svobodi veroizpovedi, ki jo
je 29. 12. kljub glasni kritiki sprejel parlament. Spremenjeni zakon iz prvotnega besedila umika za Srbsko pravoslavno
cerkev sporna določila o nepremičninah.
NIAMEY - Volilna komisija v Nigru je sporočila, da je v prvem krogu predsedniških volitev 27. 12. slavil kandidat
vladajoče stranke in nekdanji minister Mohamed Bazoum. V drugem krogu naslednji mesec se bo pomeril z bivšim
predsednikom Mohamanejeme Ousmanejem.
NIAMEY - V napadu v Nigru je bilo ubitih okoli 100 ljudi, še 75 je bilo ranjenih. Izvedle naj bi ga skrajne džihadistične
skupine, ki živijo v regiji blizu meje z Malijem. Z napadom naj bi se maščevale za uboj dveh njihovih borceva.
NEDELJA, 3. januarja
WASHINGTON - Na ustanovnem zasedanju se je sešel novi ameriški kongres. Demokrati so na položaj predsednice
predstavniškega doma s tesno večino ponovno izvolili demokratko Nancy Pelosi.
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WASHINGTON - Časnik Washington Post je objavil posnetek telefonskega pogovora predsednika ZDA Donalda Trumpa
z državnim sekretarjem Georgie Bradom Raffenspergerjem, v katerem Trump pritiska na Raffenspergerja za spremembo
izida predsedniških volitev oziroma naj mu najde 17.800 glasov.
NEW DELHI - Indijska agencija za zdravila je za nujno uporabo odobrila dve cepivi proti covidu-19. Gre za cepivo
AstraZenece in oxfordske univerze ter cepivo, ki ga je razvila domača biotehnološka družba Bharat Biotech.
PETRINJA - Med odpravljanjem posledic rušilnega potresa se je smrtno ponesrečil prostovoljec, ki je padel s strehe.
Med zahtevnim delom sta se na območju sisaško-moslavške županije poškodovala tudi dva tamkajšnja gasilca.
PONEDELJEK, 4. januarja
LONDON - Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA, kjer mu želijo
soditi zaradi objave zaupnih dokumentov. Sodišče je tako odločilo zaradi pogojev, ki bi ga čakali v ZDA, ter zaradi
njegovega duševnega zdravja. 6. 1. je sodišče odločilo, da bo Assange ostal v priporu, ker obstaja nevarnost, da bi
zbežal, če bi mu odobrili varščino.
LONDON - V Veliki Britaniji so začeli množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19 s cepivom švedsko-britanskega
farmacevtskega podjetja AstraZeneca in britanske univerze Oxford.
RIM - Italijanska vlada je sprejela odlok, ki do 15. 1. uvaja prehodno obdobje protikoronskih ukrepov. V tem času bodo
dežele v skladu s sistemom označevanja glede na tveganje za okužbo na delovne dni obarvane rumeno, za konec tedna
pa oranžno.
TEHERAN - Iran je v jedrskem obratu v Fordu začel proizvodnjo do 20-odstotno obogatenega urana, kar predstavlja
bistveno odstopanje od zavez v okviru mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015.
ZAGREB - Petrinjo je znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2. Hrvaška vlada je zaradi posledic rušilnega
potresa, ki je 29. 12. stresel območja sisaško-moslavške ter dele zagrebške in karlovške županije, v teh treh županijah
razglasila stanje katastrofe.

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

TEHERAN - Iran je v Hormuški ožini zasegel tanker, ki pluje pod zastavo Južne Koreje. Iranska revolucionarna garda je
pojasnila, da je tanker, ki je prevažal etanol, predstavljal grožnjo okolju in so ga zato usmerili v pristaniško mesto Bandar
Abas.
TOREK, 5. januarja
ATLANTA - V drugem krogu senatnih volitev v ameriški zvezni državi Georgia sta demokratska kandidata premagala
republikanska tekmeca, kar pomeni, da bodo imeli demokrati večino v obeh domovih kongresa. V senatu bodo imeli oboji
po 50 sedežev, odločilni glas pa bo prispevala novoizvoljena demokratska podpredsednica Kamala Harris.
LIZBONA - Voditelji članic EU se bodo ta mesec zbrali na virtualnem zasedanju, da nadaljujejo usklajevanje ukrepanja
proti covidu-19, je napovedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel po srečanju s portugalskim premierjem
Antoniem Costo.
BERLIN - Nemčija bo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala do 31. 1., do takrat bodo ostali zaprti
tudi šole in vrtci, so se dogovorili nemška kanclerka Angela Merkel in predsedniki vlad vseh 16 zveznih dežel. Določene
ukrepe so še bolj zaostrili.
SARAJEVO - Sodišče je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi
zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja dokumentov pri nakupu medicinskih ventilatorjev iz Kitajske. Ventilatorji
ne izpolnjujejo pogojev za uporabo v bolnišnicah.
KOEBENHAVN - Na Danskem so odločili, da bodo drugi odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 zamaknili do šest
tednov po prvem, da bi na ta način cepivo v najkrajšem času prejelo čim več ljudi. Evropska agencija za zdravila je 4. 1.
sporočila, da je za dosego polne zaščite treba spoštovati največ 42 dni med prvim in drugim odmerkom cepiva.
RIGA - V Latviji je sredi pandemije covida-19 odstopila ministrica za zdravje Ilze Vinkele, potem ko ji je premier Krišjanis
Karinš izrekel nezaupnico. Za to se je odločil, ker ministrica ni poskrbela za jasen in razumljiv načrt cepljenja.
RIJAD - Voditelji zalivskih držav so podpisali sporazum o regionalni solidarnosti in stabilnosti, s katerim se je končal
triletni diplomatski spor s Katarjem. V skladu z dogovorom bodo zalivske države znova odprle meje s Katarjem in zračni
prostor za katarska letala.
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SREDA, 6. januarja
WASHINGTON - V poslopje ameriškega kongresa, ki je potrjeval zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah, so vdrli
privrženci predsednika Donalda Trumpa. Zasedanje je bilo prekinjeno, vodstvo kongresa so umaknili na varno. V neredih
je umrlo pet ljudi. Protestnike je spodbudil Trump, ki jih je pred tem nagovoril in pozval, naj gredo nad kongres.
Predsednica predstavniškega doma, demokratka Nancy Pelosi je 7. 1. pozvala podpredsednika ZDA Mika Pencea in
člane vlade, naj uporabijo 25. amandma k ameriški ustavi za takojšnjo odstavitev Trumpa.
BRUSELJ - V EU je bilo odobreno še drugo cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. Evropska
komisija je z Moderno sklenila dogovor o nakupu do 160 milijonov odmerkov cepiva.
AMSTERDAM - Nizozemska je kot zadnja članica EU začela cepiti proti covidu-19. Nizozemska vlada je sicer načrtovala
začetek cepljenja šele kasneje, vendar je po številnih kritikah pospešila priprave. Okoli 280.000 odmerkov cepiva je bilo
že več dni v skladišču.
ZAGREB - Hrvaško je stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje, ki je imel magnitudo 5. Povzročil je dodatno
škodo na objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji teden.
LONDON - V Angliji se je uradno začela že tretja ustavitev javnega življenja v pandemiji covida-19, ki vključuje
zapuščanje domov le izjemoma in zaprtje šol za veliko večino otrok. Že 5. 1. so javno življenje ustavili na Škotskem.
HONGKONG - Policija je aretirala okoli 50 aktivistov in politikov, ker da naj bi poskušali vreči lokalno vlado. Gre za doslej
najostrejše ukrepanje kitajskih oblasti v Hongkongu, odkar je Peking junija lani tam uveljavil zakon o nacionalni varnosti.
ČETRTEK, 7. januarja
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WASHINGTON - Ameriški kongres je v nadaljevanju zasedanja, prekinjenega zaradi vdora privržencev predsednika
Donalda Trumpa v Kapitol, potrdil zmago demokrata Joeja Bidna za predsednika ZDA in Kamale Harris za
podpredsednico. Trump je nato v izjavi napovedal, da bo prišlo do mirnega prenosa oblasti, čeprav poraza na volitvah še
vedno ni priznal.
NEW YORK - Račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa na družbenih omrežjih Facebook in Instagram bo
blokiran za nedoločen čas, najmanj pa prihodnja dva tedna, dokler v ZDA ne bo končan miren prenos oblasti, je sporočil
izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Za blokado Trumpovega računa za 12 ur se je 6. 1. odločil tudi Twitter.
WILMINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je za pravosodnega ministra ZDA uradno imenoval Merricka
Garlanda. Garland velja za veterana na ministrstvu za pravosodje, trenutno pa deluje na vplivnem prizivnem sodišču
zveznega okrožja Kolumbija.
KOEBENHAVN - Evropska veja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zaradi novih, bolj nalezljivih sevov novega
koronavirusa pozvala k ukrepanju. Regionalni direktor WHO Hans Kluge je opozoril, da je Evropa trenutno na prelomni
točki v pandemiji.
PARIZ - Francoska vlada je sklenila, da bo zaradi novega seva novega koronavirusa na Otoku francosko-britanska meja
do nadaljnjega zaprta. Premier Jean Castex je napovedal, da bodo številne ustanove v Franciji ostale zaprte najmanj do
konca meseca, restavracije pa do sredine februarja.
PRAGA - Češka je podaljšala trenutno veljavne stroge ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa do 22. 1. V
preteklih 24 urah je Češka že drugi zaporedni dan zabeležila rekordno število novih okužb, skoraj 18.000.
TOKIO - Japonska vlada je zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom v Tokiu in treh sosednjih prefekturah
razglasila izredne razmere. V japonski prestolnici so drugi dan zapored potrdili rekordno število novih okužb.
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Szijjarto pripeljal pomoč žrtvam potresa na
Hrvaškem
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je danes v Petrinjo pripeljal prva dva od 50 stanovanjskih zabojnikov, ki jih je
Madžarska prispevala za žrtve uničujočega potresa. Szijjarto je prvi zunanji minister iz druge države, ki je po potresu
obiskal območje sisaško-moslavške županije, je izpostavil njegov hrvaški gostitelj Gordan Grlić Radman.
Szijjarto je novinarjem v Petrinji povedal, da je s svojim današnjim obiskom v imenu madžarske države in naroda pokazal
solidarnost in sočutje z žrtvami potresa, ki je 29. decembra z magnitudo 6,2 stresel območje južno od Zagreba.
Povedal je, da bodo ostale zimske stanovanjske zabojnike pripeljali prihodnji teden. Izpostavil je, da gre za donacijo
energetske družbe Mol, ki je kot solastnica v hrvaški Ini največja madžarska vlagateljica na Hrvaškem. Napovedal je, da
bodo pripeljali tudi šest zabojnikov s sanitarnimi prostori. Madžarska bo sodelovala še pri obnovi ene cerkve in šole, je še
dejal šef madžarske diplomacije.
Hrvaški zunanji minister Grlić Radman je izpostavil, da je Madžarska v okviru mehanizma evropske pomoči že drugi dan
po uničujočem potresu poslala zložljive postelje in spalne vreče. Spomnil je, da je Madžarska pomagala Hrvaški tudi po
potresu, ki je marca lani stresel Zagreb.
Na območje sisaško-moslavške županije vsak dan prihaja veliko humanitarne pomoči. Od prvega dne po potresu Hrvaški
pomaga tudi Slovenija.
V uničujočem potresu je umrlo sedem ljudi, do danes je prijavljena škoda na več kot 29.000 objektih. Več kot 2300 ljudi je
ostalo brez strehe nad glavo, ker so njihovi stanovanjski objekti stalno ali začasno neuporabni, je danes za hrvaški radio
izjavil podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved, ki je tudi vodja štaba za odpravljanje posledic
potresa.

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

Povedal je, da so doslej na terenu postavili približno 350 stanovanjskih zabojnikov in mobilnih hišk ter da so se s
hrvaškimi proizvajalci dogovorili o proizvodnji novih začasnih stanovanjskih objektov.
Kot eno od težav pri odpravljanju posledic potresa, je izpostavil, da se tla nenehno tresejo od 27. decembra, ko je
območje stresel prvi močnejši potres z magnitudo 5. Hrvaški mediji so poročali, da je v preteklih dneh območje streslo
več kot 500-krat, med njimi je bilo tudi nekaj močnejših sunkov z magnitudami 4 in 5.
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Potresna varnost naj postane del vrednosti nepremičnine
Potresna ureditev stavb

-

V Sloveniji

toviti za

je zaradi

potresa življenjsko

morebitnega

evrov

kvadratni

za

dovane

stavbe

ogroženih od 88.000 do 228.000

Potrog

ljudi, so izračunali na fakulte-

stnih stanovanj.

ditvijo stavb

ti za gradbeništvo in geodezijo
(FGG). Zato bi bilo treba ustva-

razliko

riti okolje, kjer

bi se lastnikom

stavb izplačalo

vlagati

bi

bi

odpornost

(NOO),

črpanje

za
je

predviden

ukrep

sne
s

in

podlaga

bo

denarja iz evropskega
okrevanje in odpornost,

Sklada za

tavljanje

okrevanje

ki

tudi

denar

za

zago-

varnosti.

potresne

je

To

'Izvedba

krepitev

potre-

odpornosti

stavbnega

fonda

prenovami

celovitimi

potresno

ogroženih stavb z namenom krepitve odpornosti in gospodarskerazvoja

ga

gradbeništva'.

Skupaj

z ministrstvi ocenjujemo,

da

v

se

izkazujejo osnovne inve-

Sloveniji

sticijske potrebe

za prenovo potre-

stavb
v vrednosti
milijonov evrov, od

ogroženih

sno

najmanj
tega

110

večina financirala s

se bo

vratnimi sredstvi,«

in

za razvoj

vlade

po-

pravijo v službi
evropsko

kohe-

V okviru

NOO je načrtovan tudi

»trajnostne

ukrep

obnove

(energetska učinkovitost v javnih
stavbah),
znotraj katerega
niso
neposredno predvideni
potresno utrditev,

lahko

take

prenovi

stroški

za

ampak se jih kot

upošteva pri

celoviti

stavb.

Matjaž Dolšek iz FGG meni:
je ustvariti okolje, da bodo

»Treba

prevzemali

lastniki
pa

država.

krepitve

tveganja,

ne

je ključno za uspeh

To

odpornosti

potresne

skupnosti. Država mora pomagati
ustvariti

potresno

pogoje,

(dobičkonosna)
stnika
žava

in

da bo

naložba

investicija

državo,

v

stavb najboljša

utrditev

ne

pa

za

la-

da bo

dr-

financirala utrditev,

kot

se je

zgodilo v primeru potresov v Zgornjem Posočju.«

je, da bi bilo približno

nekaterih stolpnic

gradnjo

pa

za
bi

najmanj

500

pa

lahko

stala tudi

kvadratni
bilo

mogoče

meter,

zago-

in-

prvo-

stavb

poškodbe 2. ali 3. kategorije, v sedanjem

stanju

1.

bi

pa

ali

kategorije,«

ostale

lahko

poškod-

imele

je

zadovoljna

strokovnjakinja.
zadovoljna za razme-

Manj pa je

mrtvih.

mrtvih bi bilo zaradi
stavb
z letnico gradnje

omogoča,

rami.

poškodb

da se stavbo prenavlja, ne da bi
bilo pri tem treba kaj storiti v zvezi

1965,« pojasnjuje

pred

letom

šek

rezultate
modela.

tega

neposredne

Ocena

znaša

na stavbah

škode

Dol-

njihovega lani razvidevet

mi-

lijard evrov. Od tega bi bilo kar

se-

dem milijard evrov škode na stavbah, ki so bile zgrajene pred 1982.
leta

»Od

potresno

za

8,

Eurokoda

prenova

pospeška,

niti pregled

s katerim bi

se

ob

priča

primerom, ko

dne

razpoke

navlaženo,«

bile

so

obloge

so bile v zidovih vizidovje čezmerno

ali

opozarja

Lutmanova.

Dolšek pa dodaja, da so
sodobnimi projektanti
tisti,

zato bi moral biti

projektna

potresna

dard precej

natančnejši.

tančneje

opredeljena.

spremembo

to

pobudo
nova

obtežba

je

karta

potresne sile

približno 20-krat višje

50 letih.

stalne

znaša

teže

žido

stav-

od

treh

Ciljna verje-

za porušitev stavb
in

je

88.000

višja

zaradi lamed

in 0,005 odstotka v 50 letih,«

0,05
doda-

sa

z

vpogled

intenzitetami

ali VIII-IX,

kjerkoli

v

če

potre-

v posledice
VII-VIII,

bi ta imel

Sloveniji,

VIII

epicenter

priporočamo

seka

je na

ki

za stavbe

portalu Potrog,«

Lutman,

vodja

od-

in potresno inženir-

1998

in

uporabo aplikacije

Ocena posledic potresa.

9
milijard evrov
bi v Ljubljani znašali
stroški potresa,

Posočja po potresih leta

2004

je bil

v Petrinji

Gradbeni zakon
omogoča , da se
stavbo prenavlja
brez preverjanja

konstrukcije in
potresne odpornosti.

stvo na ZAG.
Obnova

in vlažne

Priporočajo

kakršen

ja Dolšek.
»Za

evrov.

ponekod lepijo

zidove.

da je ocenjena

verjetnost porušitve

odstotkov v

Izolacijo

pri nas so
kot v Pari-

Upoštevane so

be, za katere velja,

Sloveniji bi stala

štiri milijarde

na razpokane

od

stan-

da bo

Sloveniji

ogroženih

228.000 ljudi.

FGG,«

prihranijo pri

Protipotresna prenova
v vsej

prelomih.

linijskih

zu ali Berlinu.
celotni
»Po

na

ogroženosti

potresne

Projektne

vljenjsko

iz

dodaja,

in

Dolšek

na

tnost

prišel

raziskovalcev

temeljila

stne

naPredlog

med

najuspe-

materialih,

ki

nekaj

tudi

šnejši

sta bolj

s potresnimi

toplo-

nameščene

neposredno povezana
silami, s tem pa bo

ki

ugo-

morebitne poškodbe in se
prenovi sanirale. Tako smo bili

tovile

na fasade, kjer

projekti-

spektralna

konstrukcije,

odpor-

in potresno

ni obvezen

Žal

standarda

ranje stavb. Namesto maksimalnega pospeška tal novi standard
uporablja

s konstrukcijo
nostjo.

tnoizolacijske

odporno

zakon

»Gradbeni

tudi

izvaja

se

2015

potresa,

obnova

V

63 odstotkov

pravi Marjana

bi

potresa

zmanjšala.

VIII

be

povzročil

žrtev, najverjetneje

Dolšek je pojasnil,
evrov

potres,

uporabo aplikacije Ocena posledic

da

tenzitete

utr-

je z

da se

poškodovanost zaradi

Tromostovja,

Cenejša rušitev kot obnova

4000

bi

da

smo,

utr-

njihova pričakovana

nepoškodovane

opozori

stavb«

pokazale,

so

je bil v Petrinji, če bi se
zgodil pet kilometrov severno od

za

zijsko politiko.

in

tnem stanju je imela večina

70 smrtnih

Tavčar

osnutku načrta za

»V

tudi

posameznih

kakršen

milijonov evrov.

Borut

vrednosti

»Izračunali

ta vložek na leto moral doseči
200

predstavljala

lahko

v

stavb.

v potre-

varnost. Samo za stavbe

sicer

varnost

Potresna

sanirali

so

»Računske ocene z modelom

dili.

meter. Država bi pri tem lahko pomagala z zagotavljanjem nadome-

sno

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

1200

Dolšek:

ne država

Tveganja bi morali prevzemati lastniki
Ljubljana

-

Predpise bi morali posodobiti

se končuje,

Marjana

Lutman

poško-

11

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

Delo

Potres

bi

09.01.2021

Država: Slovenija

zelo prizade!

Sobota

Kazalo

Stran: 4

Površina: 758 cm2

2/2

Ljubljano in tudi druge kraje.
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