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ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave 

Cesta Franceta Prešerna 26 
4270 Jesenice 

tel:. 051 - 311- 450 
e pošta: info@alpeadriagreen.com 

 
Jesenice, 02.11.2021 

Republika Slovenija Upravna Enota Postojna 

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna 

 
Zadeva:  Zahteva za status stranskega udeleženca v postopku  pridobivanja gradbenega dovoljenja 

za začasni nastavitveni park Orehek 

 

 Spoštovani, 

 

Alpe Adria Green (AAG) kot nevladna organizacija z javnim interesom na področju okolja po 153. 

členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) ter v javnem interesu na področju narave po 137. Členu 

Zakona o ohranjanju narave (ZON)  s čimer izkazajemo tudi pravni interes, prav tako izkazujemo 

pravni interes po Zakonu o upravnem postopku (ZUP), na podlagi 54. Člena Gradbenega zakona ( GZ). 

Na podlagi zgoraj navedenega vlagamo zahtevo kot stranski udeleženec v postopek izdaje 

gradbenega dovoljenja postavitev začasnega nastavitvenega parka Orehek. 

 

Obrazložitev: 

 

Investitor želi postaviteviti  začasni kamp za nastanitev delavcev, tudi na področju Nature 2000 na 
zemljiščih s parcelno številko 3072/1,3072/2,3072/3,3072/4,3072/5,3072/6,3072/7,3072/8,3072/9 
vse k.o. Orehek (2486),Orehek pri Postojna, kamor ta ne sodi. Zato smo v AAG podali na 
Lokacijsko preveritev za nastanitveni center – Orehek več pripomb, zaradi katereh smatramo, da ta 
kamp na to področje ne sodi in jih navajamo kot pripombe proti izdaji gradbenega dovoljenja: 
 

1. V Elaboratu lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP-001 (v 
nadaljevanju Elaborat), za nastanitveni center  za delavce pri delih za 2.tir, v KS Orehek manjka vrsta 
ključnih podatkov in se takega brez njih ne more sprejeti.  
  

2. V Elaboratu manjka podatek o lastništvu parcele. Tako je največja parcela 3072/1 k.o 2486 Orehek, 
znotraj katere so druge naštete parcele, last podjetja Korle transport, trgovina in storitve d.o.o. 
Pobudnik in naročnik Elaborata, ki bi rad gradil na tej parceli pa je druga firma in sicer Yapi Merkezi iz 
Ljubljane. Lastništvo parcele je zabeleženo v katastrskem načrtu območja, ogled katastra 9.9.3021. 
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Naročnik mora pojasniti odnos do lastnika parcele. Elaborat je sicer pomanjkljiv poleg že naštetega 
lastništva tudi v nekaj drugih ključnih točkah, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

 
3. V Elaboratu manjka pisno mnenje KS Orehek o nameri naročnika, kar mora naročnik dodati 

Elaboratu. 
 

4. Elaborat omenja, da so se krajani naselja Orehek strinjali z gradnjo pa tudi širša javnost. Elaborat tega 
ne dokazuje s pisnimi dokumenti glede krajanov in posebej glede širše javnosti, kar je treba nujno 
dopolniti. Tako javni interes ni podprt z dokazi. 

 

5. Elaborat omenja področje Nature 2000 v bližini kot tudi EPO in drugih pravnih režimih (navajamo): 
''Zemljišča v območju LP, se nahajajo v območju naslednjih pravnih režimih:  

dnem robu območja LP se nahaja Natura 2000: Nanoščica 
(SI3000126),  

Nanoščica – porečje (ID 54500),  
acije LP VT Pivka 

Prestranek - Postojnska jama (SI144VT2),  

opozorilnem območju - zahtevni zaščitni ukrepi,  
časen linijski objekt površinskih voda - 5 

metrski priobalni pas.  
 
Začasne prostorske ureditve na zgoraj našteta območja ne bodo posegale. Upošteva se pogoje in 
smernice Zavoda za varstvo narave in Direkcije RS za vode.'' 
 
Elaborat mora predložiti pogoje in smernice Zavoda RS za varstvo narave in Direkcije RS za vode ter 
Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki je tudi omenjena v Elaboratu. 
 
 

6. Elaborat navaja, da na tem območju ni fekalne in meteorne kanalizacije in rešuje problem čiščenja z 
malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Rešitev odvajanja je navedena kot napišejo '' Očiščena 
odpadna voda se bo ponikala v ponikovalnem polju, preliv bo urejen v obstoječi odtok.'' Taka rešitev 
je nesprejemljiva. Navedba, češ, da je bilo pred tem odvajanje s farme neposredno v teren ni merilo 
za predlagano rešitev. V opisu čiščenja manjka čiščenje od bakterij, parazitov in virusov, ki ne smejo 
priti v kraški teren in eventuelno v podtalnico za pitno vodo, zato je treba Elaborat dopolniti z 
dodatnim čiščenjem ter tudi zaostriti kriterije za druge navedene sestavine izpustov. Obenem mora 
biti obdelano tudi širjenje izpustov v podtalnico in znana točna lokacija. 
Elaborat namreč ugotavlja varovana območja voda in sicer navaja: 
'' Varovana območja s področja rabe in upravljanja z vodami:  

Prestranek - Postojnska jama (SI144VT2)  
LP se nahaja v 

opozorilnem območju - zahtevni zaščitni ukrepi  
- 5 

metrski priobalni pas  
dovarstveno območje - 

občinski nivo  
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7. Posebej opozarjamo, da je v zadnjem času dokazano, da se virus SARS-CoV-2 širi tudi v komunalne 

vode in lahko zaide tudi v polje za pitno vodo. Zato je treba z dodatnim postopkom čiščenja zagotoviti 
odplake brez bakterij, parazitov in virusov, še posebej brez SARS-CoV-2 virusa, saj gre za hitro 
prepusten kraški teren.  
 

8. Prav tako je treba v Elaboratu navesti in zagotoviti, kako bo spoštovano strokovno odstranjevanje 
azbestnih kritin, saj so znani primeri, ko se to v praksi ne spoštuje. 

 

9. Največja sosedna mejna parcela parc.št. 2960 k.o. 2486 Orehek je kmetijsko zemljišče visoke 
kategorije, kjer je več lastnikov, katerih mnenje je tudi potrebno priložiti Elaboratu.  

 

10. Dopisu ne dodajamo strokovnih pripomb in prilog na samo vlogo za gradbeno dovoljenje, bomo pa te 
uporabili v okviru postopka. 

 
  

 
                                                                                        Predsednik društva Alpe Adria Green, 

                                                                                          Vojko Bernard 
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