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Najbolj so negodovali v svetniški
skupini SD in v Listi za pravičnost
in razvoj, ki jo vodi Stojan Auer. Ve-
čino pripomb so imeli zaradi zamu-
de pri uresničevanju naložb v neka-
tere športne objekte, kompleksa
Mariborski otok in predvsem logi-
stičnega centra Oreh na maribor-
skem letališču, ki sodi med največje
projekte na širšem mariborskem
območju. Tudi v koalicijskih sve-
tniških skupinah so bili nezado-
voljni s poplačilom primanjkljaja za
Festival Maribor, saj so morali zanj
iz občinske blagajne zagotoviti do-
datnih 390.000 evrov, celoten pro-
račun za izvedbo festivala pa je bil
685.000 evrov.

Boštjanu Viherju (SDS) se je to
zdelo odločno preveč, saj je denimo
mariborska občina za vse druge
kulturne ustanove s celoletnim
programom zagotovila samo
200.000 evrov, za desetdnevni fe-
stival pa je pokrila primanjkljaj, ki
je znašal dvakrat toliko. Izgovor, da
so to tudi priprave za izvedbo
evropske prestolnice kulture, nosil-
ni program pa bo prav festival, se
svetnikom ni zdel prepričljiv, saj bi
ob takšnem nadaljnjem financira-
nju do leta 2012, ko bo Maribor kul-
turna prestolnica, samo za ta pro-
jekt porabili tri milijone evrov, kar
je nesprejemljivo.

Po besedah župana Franca Kan-
glerja so bila dana zagotovila, da
bo pri izvedbi festivala sodelovala
tudi Ljubljana, vendar se to ni zgo-
dilo, zato mora stroške plačati Ma-
ribor. Za športna objekta Tabor in
Tezno pripravljajo lokacijski na-
črt, za obnovo Mariborskega otoka
je pravkar končan arhitekturni na-
tečaj, z rebalansom proračuna pa
so zagotovili tudi 160.000 evrov za
pripravo dokumentacije za obno-
vo kulturnega centra Pekarna, s či-
mer so izpolnili pred kratkim dano

obljubo. Za logistični center Oreh
v tem letu še ni mogoče pridobiti
evropskega denarja. Mesto je po
Kanglerjevem mnenju zelo uspe-
šno pri pridobivanju denarja EU,
saj so v tem letu iz Bruslja dobili 18
milijonov evrov.

Na očitke o sprejemanju rebalan-
sa proračuna po hitrem postopku je
Kangler odgovoril, da je mestna
uprava obremenjena z vedno novi-
mi finančnimi obveznostmi, ki so
jih podedovali po županu Borisu

Soviču, zato rebalansa niso mogli
pripraviti prej. Mednje sodita pred-
vsem izvršba Elesa v višini 2,5 mili-
jona evrov ter izvršba avtobusnega
prevoznika Veolia v višini 1,5 mili-
jona evrov, saj je Sovič obljubil
brezplačen avtobusni prevoz za sta-
rejše meščane. Teh obveznosti do-
slej ni nihče poravnaval, kar je zara-
di pogajanj, ki so jih imeli, tudi eden
od vzrokov za sprejemanje rebalan-
sa proračuna po hitrem postopku.
Peter Rak

Izredna seja mariborskega mestnega sveta

Festival Maribor si je nabral
390.000 evrov primanjkljaja
Z rebalansom se je proračun povečal za 4,7 milijona evrov – Občina bo za festival
pokrila primanjkljaj, ki je dvakrat tolikšen, kot dobijo za vse kulturne ustanove
Maribor – Večina svetniških skupin, skupaj s strankami, ki sestavljajo koalicijo župana Franca Kanglerja, je ime-
la pomisleke glede priprave rebalansa proračuna za leto 2008, pomanjkljive obrazložitve in predvsem spreje-
manja rebalansa po hitrem postopku, a so ga kljub temu brez težav sprejeli, saj ima župan v mestnem svetu za-
dostno večino. Z rebalansom znaša proračun 123 milijonov oziroma 4,7 milijona evrov več, za 4,2 milijona so ve-
čji tudi prihodki.

Ministrstvo je minuli četrtek iz-
dalo Elesu gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo daljnovoda na odse-
ku Vrtojba-Sežana, s čimer je od-
pravilo vzroke, zaradi katerih je
upravno sodišče predhodno grad-
beno dovoljenje vrnilo v ponovno
odločanje. Eles je včeraj začel načr-
tovano rekonstrukcijo in vzdrže-
valna dela na drugih napravah na
tem območju, kar je izzvalo neso-
glasje krajanov Renč.

»Predlagam, da se dialog nadalju-
je. Jutri bosta obe strani spet za sku-
pno mizo in pričakujem, da bosta
našli za vse sprejemljive rešitve.

Mislim, da smo danes dosegli po-
memben nepredek. Razmere so bi-
le res zelo zapletene in breizho-
dne,« je minister Karl Erjavec po-
vedal včeraj po koncu sestanka.

Na vprašanje, kako komentira,
da je Eles začel delati, čeprav še ni-
ma pravnomočnega dovoljenja, je
Erjavec odgovoril: »Dokončna
odločba jim dovoljuje, da lahko zač-
nejo dela. Pri tem tvegajo, da bi utr-
peli škodo, če bi bila nova pravno-
močna odločba zanje negativna.
Poleg tega je bila kakšna odločba iz-
dana neverjetno hitro, prav na dan
izvolitve nove vlade.«

V Elesu zagotavljajo, da so med
postopkom ves čas spoštovali zako-
nodajo. Poleg tega so krajanom po-
nudili sporazum za gradnjo daljno-
voda okoli naselja Renče, a so ga
odločno zavrnili. Po besedah Mar-
ka Hrasta, v Elesu vodje sektorja za
prenosno omrežje, so Renčani zavr-
nili tudi predlagani postopek medi-
acije z neodvisnimi mediatorji.
»Preskrba Severne Primorske z
električno energijo je ključnega po-
mena za vse prebivalce, zato bomo
nadaljevali postopke skladno z ve-
ljavno zakonodajo in dovoljenji,«
pravijo v Elesu. Na vprašanje, ali ne
bi bilo bolje, če bi odločitev za zače-
tek gradbenih del izdala nova vlada
in ne vlada v odhajanju, je Hrast od-
govoril: »Te odločbe ni izdala vlada,
temveč upravni organ, ki presoja
vlogo za gradbeno dovoljenje«.
Hrastov odgovor, ali bi z vkopom
daljnovoda odpravili težave, je bil
skop: »To je odločitev, ki jo morajo
sprejeti strokovne službe vlade ozi-

roma kdo drug. Tudi kabelska reši-
tev prinaša določene negativne
vplive. Koliko dražji bi bil vkop, je
težko oceniti«.

Irena Komar iz civilne iniciative
krajanov Renč je bila po pogovorih
z ministrom Erjavcem zadovoljna:
»Ministru zaupamo, zaupamo tudi
v njegovo strokovnost, poštenost in
skrb za okolje. Podpiramo reševa-
nje zapleta, vendar samo na podlagi
določenih zagotovil, med pogovo-
rov z Elesom pa računamo na mora-
torij na izvajanje del. Upam, da bo-
mo na jutrišnjem sestanku dosegli
dogovor in bo konec pritiskov, ki
smo jim priča že dve leti«.

Manj optimističen je bil odvetnik
Gregor Hrvatin, ki zastopa krajane
Renč. »Moje stranke hočejo doseči
kompromis in zahtevajo, da Eles v
vmesnem času ustavi vsa dela. Ven-
dar je po mojih informacijah Eles
vdiral na lastnino mojih strank celo
med sestankom z ministrom. Res
ne vem, o čem bi se jutri lahko po-
govarjali. To je diktat, to niso po-

govori,« je bil ogorčen Hrvatin. Po
njegovem mnenju je Eles na vče-
rajšnjih pogovorih posredno pri-
znal, da je za spremembo prekopov
treba sprejeti državni lokacijski
načrt. »Vendar so se lotili gradnje
brez državnega lokacijskega načr-
ta, kar je nezakonito,« je prepričan
Hrvatin, ki zaradi vdora družbe na
zasebno lastnino najmanj šestih
krajanov razmišlja o civilno-prav-
nih sankcijah in kazenskih ovad-
bah. »Če se te loti tako velika žival,
je pač treba uporabiti vsa pravna
sredstva,« zatrjuje odvetnik.
Katja Željan

Prenova 110-kilovoltnega
daljnovoda Nova
Gorica–Divača, ki vodi skozi
Renče, je zastala že pred časom
zaradi nasprotovanja
prebivalcev rekonstrukciji
daljnovoda na sedanji trasi.
Hkrati so ugotovili, da dela, ki jih
je Eles že izvedel, niso le obnova,
temveč nadgradnja daljnovoda.
Zato je civilna iniciativa od MOP
zahtevala, da najde ustreznejšo
traso daljnovoda, s pobudo pa
jim je uspelo tudi na upravnem
sodišču.

Včeraj začetek del na daljnovodu skozi Renče, okoljski minister je miril strasti

Erjavec: Ministrstvo je izdalo Elesu
kakšno odločbo res neverjetno hitro
Novi okoljski minister za skupno mizo s predstavniki Elesa in civilne iniciative ki nasprotuje predlagani
trasi daljnovoda skozi Renče – Danes začetek novega kroga pogovorov? – Kazenska ovadba Elesa?
Renče – Elektro Slovenija (Eles), ki je konec prejšnjega tedna od ministrstva
za okolje in prostor (MOP) dobil gradbeno dovoljenje za daljnovod Nova Go-
rica–Divača, je včeraj uresničil svoje napovedi; v Renčah so že začeli delati,
čeprav še nimajo pravnomočnega dovoljenja. Strasti krajanov je moral miri-
ti novi okoljski minister Karl Erjavec, ki se je zavzel za čim prejšnje nadaljeva-
nje pogovorov med Elesom in civilno iniciativo, ki predlagani trasi odločno
nasprotuje. Erjavec je priznal, da je Eles prejel nekatere odločbe neverjetno
hitro. Sprti strani se bosta predvidoma danes znova sešli za pogajalsko mi-
zo, čeprav odvetnik krajanov Gregor Hrvatin o tem močno dvomi.

Včerajšnjega sestanka Elesa in krajanov Renč se je udeležil tudi Karl Erjavec
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Gre za načrtovano industrializa-
cijo 19,3 hektara podbreških goz-
dov oziroma gradnjo mehansko bi-
ološkega obrata MBO na 5,1 hekta-
ra, industrijske cone na 4,2 hektara
in asfaltne baze ter betonarne na
desetih hektarih, je povedala Nata-

ša Kne Leben iz GED. To bi pome-
nilo, da bi bila industrijska obmo-
čja večja kakor vsa vas, ki šteje 250
hiš, je dejala in pri tem omenila, da
tej industrializaciji nasprotuje 70
odstotkov vaščanov.

Sporno je tudi zemljišče v Gobov-
cih (poplavno območje Save), ki ga
je občina Naklo prodala za 1,5 mili-
jona evrov (po 107 evrov za kvadra-
tni meter) in bi na njem postavili
stanovanjske objekte. Nasprotniki
gradnje na tem območju, na njem
so bili nekateri tudi najemniki (po
trditvi župana Ivana Štularja pa tu-
di črnograditelji, op. a.), so nam po-
vedali, da občina Naklo nujno po-
trebuje denar za poplačilo dolga za-
radi doma starejših. Tajnik GED
Jernej Jeglič je dodal, da je ministr-
stvo za okolje in prostor zaradi ze-
mljišča v Gobovcih občini celo za-
grozilo z ustavnim sporom. Indu-
strializacija naj poteka na že degra-
diranem območju in na manjših
površinah, so sklicatelji tiskovne
konference navajali mnenja pri-
stojnih z zavoda za naravo, a očitno
občina Naklo tega stališča in smer-

nic tudi drugih pristojnih institucij
ne bo spoštovala. Zaradi posegov
oziroma gospodarskih dejavnosti
bo ogroženih 70 hiš, so prepričani v
civilnih iniciativah.

Sicer pa so Podbrežani že doslej
le opazovali, kako se širi območje
betonarne. To zemljišče je Splošno
gradbeno podjetje Tržič prodalo Ce-
stnemu podjetju Kranj, to pa je nato
začelo graditi objekt in se širiti. Po
pripovedovanju domačinov je in-
špektorica januarja lani ustavila po-
sege, saj je gozdna vlaka postajala
dovozna cesta za CPK.

Ko smo župana Ivana Štularja
vprašali, kako to, da svetniki pred
sejo niso seznanjeni s pripombami
iz javne razgrnitve, je pojasnil, da
bo na seji razložil svoje stališče do
vseh petih pripomb. Hočejo me že
vnaprej oblatiti, je komentiral pri-
pombe o nezakonitostih. Pojasnil
je, da je občina dober hektar zemlji-
šča v Gobovcih res prodala, zemlji-
šče pa je bilo iz kmetijskega preka-
tegorizirano v rekreacijsko še za ča-
sa občine Kranj, ko občine Naklo še
ni bilo, zdaj pa se spreminja le pro-
storsko-ureditveni pogoj. »Na tem
območju Gobovc naj bi bili zgradili
hotel, a ker naložbenika ni bilo, po-
skušamo to zdaj preusmeriti v sta-
novanjsko gradnjo. Veseli smo, da
smo kupca sploh dobili, denar od
prodaje pa bomo porabili za plačilo
sprotnih obveznosti oziroma nalož-
be, med katere sodi tudi vodovod v
Gobovcih in kanalizacija v Pod-
brezjah,« je dejal Štular.

Glede mehansko biološkega
obrata, v katerem bi predelovali
sortirane odpadke, pa nam je župan
Štular dejal, da že več mesecev potr-
pežljivo čaka na informacije iz Kra-
nja o aktivnostih za MBO na Polici.
»Svojim občanom sem odgovoren,
da kaj naredim, sicer me bodo za
ušesa. Zato zdaj predlagam, da se
med novo in staro cesto proti Trži-
ču, le malo stran od krožišča, na pe-
tih hektarih uredi ta cona. Študija
vplivov na okolje je že narejena, gre
za posrečeno oziroma idealno loka-
cijo, kjer je gozd, ki pa ni skladen.
Blizu je odlagališče Kovor, za povrh
pa bo še cena za kvadratni meter ze-
mljišča mnogo nižja kot na Polici,«
razmišlja župan.

O gozdni vlaki, ki se je pod težo
strojev in tovornjakov že začela
spreminjati v dovozno cesto do se-
paracije v lasti Cestnega podjetja
Kranj, pa nam je Janez Gradišar,
nekdanji direktor tega podjetja,
zdaj pa predsednik nadzornega od-
bora občine Naklo povedal, da je to
območje že degradirano. Tu je bila v
70. letih gramoznica, ko so jo izčr-
pali, v njej so zgradili betonarno,
zdaj pa je že dlje časa ob njej tudi se-
paracija peska. No, to območje se ši-
ri CPK iz leta v leto in iz meseca v
mesec, so nam povedali Podbreža-
ni, pri tem pa posegov ne ustavijo
niti opozorila kranjskega zavoda za
gozdove, zavoda za varstvo narave
niti inšpekcije, ki je ustavila gra-
dnjo ceste januarja lani.
Marjana HancCestno podjetje Kranj se čedalje bolj širi
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Na tiskovni konferenci v lucij-
skem lokalu Extreme Bowlingu
Opera je Roberto Cavallaro, eden
od direktorjev družbe, ki upravlja
diskoteko, opozoril, da jim odloči-
tve inšpektorjev povzročajo veli-
ko škodo, zato upa na pozitivno
odločitev inšpektorjev. Zatrdil je,
da se dejavnost v lokalu po preno-
vi ni spremenila – to je »točenje pi-
jač«, a je tržna inšpekcija naredila
birokratsko napako, ko je navajala
številko dejavnosti.

»Ni nam pravzaprav jasno, zakaj
so preklicali urnik delovanja, saj
gre vendar za isti lokal. Res smo

skrčili čas obratovanja samo na
konec tedna in praznike, da smo
spremenili namembnost lokala iz
»gostilne in bara« v »bar« in od-
stranili kegljaško stezo,« je razla-
gal Roberto Cavallaro. Dodal je, da
je bil lokal že prej namenjen plesu,
statična nosilnost objekta je 500
kilogramov na kvadratni meter
tlaka, ob upoštevanju dinamike
(plesa) pa 255 kilogramov na me-
ter, brez upoštevanja elementov,
ki povečujejo nosilnost.

Cavallaro se sklicuje na še ve-
dno veljavno gradbeno in upo-
rabno dovoljenje ter je prepričan,

da je šlo za medijsko gonjo proti
lokalu in podjetnikom. »Nismo
kapitalisti, ki nagrabijo denar in
gredo. Dokazali smo že, da je naš
cilj sodelovanje in delovanje v
slovenskem poslovnem svetu. Za-
kaj nas obravnavajo drugače kot,
recimo, nemške ali angleške inve-
stitorje?« se je še vprašal lastnik
družbe NA.GI., ki je po njegovih
ocenah v lokal investiral nekaj
manj kot pet milijonov evrov. Če
dovoljenja ne dobijo, bodo še raz-
mislili, kako in od koga bodo uve-
ljavili odškodnino, je napovedal.
Boris Šuligoj

Lastniki diskoteke v Luciji
se branijo s pritožbami
Radi bi dobili soglasje piranske občine za podaljšani obratovalni čas
Vztrajajo, da imajo vsa potrebna dovoljenja – Pritožba zoper inšpekcijsko odločbo
Lucija – Lastniki sporne lucijske diskoteke Extreme Bowling Opera so na včerajšnji tiskovni konferenci pojasnili,
da so na piransko občinsko upravo že vložili predlog za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem času. »To
smo naredili, pa čeprav že imamo dovoljenje za podaljšani obratovalni čas, a bomo spoštovali odločitev tržne
inšpekcije,« je včeraj izjavil odvetnik Oliver Kljajič, ki zastopa lastnike lucijske diskoteke Opera. Poleg tega so
dali predlog za odlog izvrševanja ukrepov tržne inšpekcije in vložili pritožbo na odločitev inšpekcije na drugo-
stopenjski organ – ministrstvo za gospodarstvo.

Roberto Cavallaro trdi, da ni storil ničesar proti predpisom – Namembnost lokala je iz »gostilne in bara«
spremenil zgolj v »bar«.
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Svetniki soglasno podrli gradnjo zavetišča za živali
Maribor – Mestni svetniki so včeraj s 33 glasovi za in nobenim
proti po hitrem postopku potrdili investicijski projekt za gradnjo
zavetišča za živali. Tako so dali mestni upravi proste roke za
pripravo investicijskega programa, v katerem bo naložba
natančno ovrednotena (zdaj je ocenjena na približno 800.000
evrov). Omenjeni program bodo predvidoma obravnavali na eni
prihodnjih sej, najbrž decembra ali januarja. Sodobno zavetišče
bodo začeli graditi marca prihodnje leto, odprli pa ga bodo 20.
oktobra, na dan, ko je bil Maribor leta 1164 prvič omenjen v pisnih
virih. R. G.

Proti selitvi industrije v Podbrezje
Občinski svet danes o prostorskem načrtu – Župan Ivan Štular predlaga novo lokacijo
za mehansko biološki obrat med cestama proti Tržiču – Gozdna vlaka se spreminja v dovozno cesto
Ljubno, Podbrezje, Naklo – Nocoj bodo nakelski občinski svetniki obrav-
navali osnutek odloka občinskega prostorskega načrta. Načrt je bil mesec
dni, do 11. novembra, javno razgrnjen, k njemu pa so lahko občani podali
svoje pripombe. Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Gorenjsko ekološko
društvo, lovska družina Dobrča in Združenje za racionalno rabo obvodne-
ga prostora Sava G so novinarjem na konferenci v Ljubnem pojasnili, da si
prizadevajo ohraniti okolje in nasprotujejo »nezakonitim« posegom v
Podbrezjah in Gobovcih.


