
Stranpoti sodobnega sveta  

Še malo pa bo leto 2019, ki je bilo naporno, vendar uspešno, za nami. Pozno sprejeti proračun 
je bil za občinsko upravo velik izziv, s katerim so se sodelavci uspešno spoprijeli. Gradbišča 
se zapirajo in investicije zaključujejo, drugje pa se zopet odpirajo nova. Za vas sem tokrat 
pripravil dve zgodbi.  

Koliko je današnja družba prijazna ali spoštljiva do starejših? 

Pred nedavnim se je pri meni oglasila gospa Mici, naša občanka, in prosila, če jo lahko 
oprostimo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Povabil sem jo, naj sede in 
tako se je začel najin pogovor. Izvedel sem, da je stara 78 let in prejema pokojnino v višini 
dobrih 500 €. Doma v ločenem stanovanju živita tudi sin in snaha. Potem pa je kar na enkrat 
začela jokati in dejala: »Vi ne veste, kako je pri nas. Ta mladi me ne marajo, sin mi pobere 
skoraj ves denar, noče pa plačevati položnic. Vsaj ne, dokler mu ne bom prepisala imetja. 
Marsikdaj je do mene tudi nasilen.« V joku se mi je izpovedala, da je včasih tudi lačna, ker ji 
ne pustijo do zamrzovalne skrinje. In ko je v joku končala svojo pripoved, je dejala, da me prosi 
za zaupnost, da naj nikomur ne povem: »To je le vendar moja kri, jaz sem ga rodila in se čutim 
odgovorna, da je tak.« Napotil sem jo k sodelavki, da bo v postopku dobila enkratno denarno 
socialno pomoč in bo s tem poravnala nekaj položnic. Preden sva se poslovila, sem gospo 
objel, ji dal svojo telefonsko število in ji svetoval, da me v primeru, da bodo do nje še kdaj 
nasilni, nemudoma pokliče. Hišo, kjer gospa živi, poznam, saj se velikokrat peljem mimo. Na 
zunaj izgleda zelo urejena, a za lepo fasado se skriva žalostna zgodba.  

Živimo v svetu, v katerem so čislani mladost, lepota in bogastvo, vsi, ki so revni in stari, pa so 
v očeh javnosti in medijev odveč. Zato vas nagovarjam, da če poznate takšne ali podobne 
primere nasilja, poniževanja in izkoriščanja, jih naznanite. 

Nekateri mladi so prepričani, da so upravičeni živeti na ramenih starejših brez dela in tako, kot 
da jim premoženje prejšnje generacije pripada takoj in zdaj. Nikar ne nasedajte, vaše 
premoženje je vaše zavarovanje. Tudi občina vam je v takih primerih lahko v oporo, če se nam 
seveda zaupate. 

Neskladna gradnja v Štefanu    

V naselju Štefan je v letošnjem letu zrasel blok, ki je visok, skoraj previsok, in črn oziroma 
temnih, skoraj pretemnih barv. Blok sicer ima gradbeno dovoljenje, vendar bi moral biti po tem 
gradbenem dovoljenju nižji in najverjetneje z manj strmo streho. Investitorji in projektant so v 
času gradnje sicer vložili zahtevek za spremembo gradbenega dovoljenja, vendar niso zidali v 
skladu s prvotno izdanim dovoljenjem. Že v prvotnem gradbenem dovoljenju so poskušali obiti 
tudi del komunalnega prispevka, vendar sem zahteval revizijo in so morali del še doplačati. Za 
dve mansardi, ki izgleda, da sta že prodani (ob večerih je videti, da luč že gori), ga najbrž ne 
bodo plačali. Kupci najbrž niti ne vedo, da objekt nima uporabnega dovoljenja, razen tisti, ki  
gredo po kredit na banko. Lastniki pa prodajajo brez možnosti vpisa etažne lastnine. Vprašljivo 
je tudi število parkirišč za stanovalce. Kje so igrišča in zelene površine za te iste? Tudi 
osenčenje sosednjih blokov in hiš je zelo vprašljivo. Že v preteklosti je upravni organ 
samovoljno združil v neposredni v bližini dva bloka v en niz.  Ko sem sodelavce vprašal, zakaj 
je to tako, so odgovorili, da so v preteklosti investitorji celo grozili. Če gre za 400 m2 
stanovanjskih površin, to danes pomeni cca 800.000 €, za tak znesek pa so nekateri narediti 
prav vse. Na drugi strani pa to lahko predstavlja visoko korupcijsko tveganje.  



Na tem primeru se bo videlo, ali je kapitalu dovoljeno vse ali se bodo odgovorni zganili in bo 
na bloku izobešeno naznanilo gradbene inšpekcije, ali bodo vsi gledali stran. In ne bo minilo 
dolgo, ko bodo ti opeharjeni prebivalci zahtevali od občine parkirna mesta in zelene površine. 
Pred desetletjem je bil pritisk za tovrstne gradnje na podeželju, vendar smo jih takrat zaustavili. 
Pa vendarle še imamo nekatere samovoljne posege v prostor. Vso problematiko bomo osvetlili 
in podkrepili z dejstvi ter seznanili predsednika vlade in resornega ministra. 

Veseli smo vsakega investitorja, ki želi v naši občini kvalitetno graditi objekte, ki bodo 
stanovalcem, uporabnikom in sosedom v veselje ter bodo tudi urbanistično skladni z našim 
okoljem. Investitorja v primeru Štefana niti ne poznam, vendar stroka – načrtovalci – mora 
spoštovati predpise, sicer bi bilo prav, da komu vzamejo licenco. 

Ker smo že krepko zakorakali v advent, najbrž ni prav, da vas nadlegujem s takimi zgodbami. 
Morda pa se koga le dotakne in bo v prihodnje ravnal bolj človeško, manj pohlepno –  naj se 
nam zgodi Božični čudež. Želim vam lepo praznovanje, blagoslovljen Božič, zdravo, srečno in 
ustvarjalnih navdihov polno novo leto 2020.   
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