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Obljube o koncu sveta so pre-
nagljene. V neposredni prihod-
nosti nas ne čakata niti kaviar 
niti socializem. a 12

Vpis v srednje šole

Večina mestnih 
gimnazij 
omejuje vpis
v ospredju a 4

Plačna pogajanja

Bešič Loredan 
se umika v 
ozadje
v ospredju a 3

Turške predsedniške volitve

Po zmago 
z glasovi 
nacionalistov
svet a 6

Gorsko reševanje

Spet 
nepripravljeni 
in brez opreme
kronika a 20

Žan Vipotnik, najboljši nogometaš lige po izboru Dnevnika
Golgeter, ki se odlično znajde tudi v kuhinji. šport a 13

Ljubljana / Gradnje

Več sodnikov je vložilo pri-
tožbo zoper odločbe pred-
sednikov sodišč, ki jim 
plačo višajo za en plačni 
razred, tako kot vsem pre-
ostalim zaposlenim v jav-
nem sektorju.

  T Vanja Brkić

Ljubljanski mestni svet bo v ponede-
ljek med drugim obravnaval lokacijsko 
preveritev, za katero je zaprosila druž-
ba Kolektor Etra. Ta si želi spremembe 

Pri sodnem svetu so prejeli več pri-
tožb sodnikov zoper odločbe pred-
sednikov sodišč o uvrstitvi v plačni 
razred. Gre za odločbe, ki so jih pred-
sedniki sodišč sodnikom izdali na 
podlagi novele zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju, ki je vsem zaposle-
nim v javnem sektorju s 1. aprilom 
plače zvišal za en plačni razred. Kot 
pojasnjujejo pri sodnem svetu, sod-
niki zatrjujejo, da sta plačna lestvica 
in uvrstitev funkcij v plačne razre-
de neustavni, in opozarjajo, da niso 
upravičeni do dodatkov (denimo do 
dodatka za nezdružljivost funkcije).

S tem naj bi država kršila načela de-
litve oblasti, neodvisnosti sodstva in 
enakosti pred zakonom. Pritožniki sod-
nemu svetu hkrati predlagajo, da naj 
pritožbeni postopek prekine oziroma 
zadrži do odločitve ustavnega sodišča, 
ki že dlje časa odloča o (ne)primernosti 

Nadaljevanje a 2

Nadaljevanje a 8

prostorskega načrta na območju, ki ga 
obkrožajo železnica, Črnušnica, Šlan-
drova ulica ter vrstne hiše v Petkovi 
in stanovanjski bloki v Okrogarjevi 
ulici. Kolektor Etra občino prosi, da 
bi smela biti proizvodno-skladiščna 
stavba, ki jo namerava zgraditi juž-

Sodniki s pritožbami nad minimalno povišico

Čeprav so s 1. aprilom dobili za en plačni razred višje plače, sodniki zatrjujejo, da je takšna plačna lestvica neustavna. F Tomaž Skale

Pravosodje / Plače

Če občani ne spremljajo objav na spletu, občina dovoli gradnjo
Družba Kolektor Etra želi južno od železniške postaje v ljubljan-
skih Črnučah zgraditi nekaj več kot 18 metrov visok objekt, zato 
občino prosi za spremembo prostorskega načrta z lokacijsko 
preveritvijo. Etrine sosede, ki so šele maja izvedeli za načrtova-
no gradnjo, skrbi kakovost bivanja zaradi načrtovane gradnje,  
o načrtih zanjo pa niso bili obveščeni.

  T Peter Lovšin

no od železniških tirov, višja od zdaj 
dovoljenih 15 metrov. Kolektor Etra 
načrtuje namreč gradnjo 18,5 metra 
visoke stavbe. Tako visoko stavbo pot-
rebujejo zato, ker bodo vanjo vgradili 
hidravlično dvižno zlagalno mizo, ma-
nipulacijsko paleto in ustrezno dviga-
lo, katerih končna višina presega 15 
metrov, je razvidno iz dokumentacije 
za mestne svetnike.

Črnučane moti, da so za lokacijsko 
preveritev in načrtovano gradnjo izve-
deli šele sredi maja, ko so njihove mož-
nosti za ukrepanje majhne. »Vse bi bilo 
mnogo lažje, če nas bi kdo, morda tudi 
predstavniki četrtne skupnosti, ob-

vestil o razgrnitvi tako pomembnega 
gradiva, ki bo lahko vplivalo na naše 
nadaljnje bivanje na tem območju Čr-
nuč,« so v pismu navedli predstavniki 
stanovalcev blokov.

Župan Zoran Janković predloga 
lokacijske preveritve ne namerava 

umakniti s seje. Poudaril je, da je 
občina celoten postopek vodila pre-
gledno in skladno s predpisi, saj da 
so predlog javno razgrnili v začetku 
lanskega decembra. Kot je običajno, 
je občina dokumentacijo objavila na 
svoji spletni strani, na oddelku za ure-
janje prostora in na sedežu črnuške 
četrtne skupnosti. A če ne vedo, da se 
pripravlja kakšen tovrsten dokument 
oziroma gradnja, občani večinoma 
niso pozorni na objave na občinski 
spletni strani oziroma v prostorih če-
trtne skupnosti.

Če ne vedo, da se pripravlja 
kakšen tovrsten dokument 
oziroma gradnja, občani 
večinoma niso pozorni  
na objave na občinski 
spletni strani.

višine sodniških plač, ali pa do sprejetja 
nove zakonodaje, ki bo uredila sodni-
ške plače, da bodo te bolj primerljive 
s plačami preostalih državnih funkci-

onarjev. Nato naj sodni svet sodnike 
uvrsti v ustrezne plačne razrede in jim 
prizna dodatke.Člani sodnega sveta so 
soglasno sprejeli sklep, da bodo odlo-

čanje o pritožbah nadaljevali po od-
ločitvi ustavnega sodišča, ki ga bodo 
tudi seznanili z vloženimi pritožbami. 
Od ustavnega sodišča pričakujejo čim-

prejšnjo odločitev in pojasnila glede 
časovnega poteka reševanja zadeve.Sodniki zatrjujejo, da sta plačna 

lestvica in uvrstitev funkcij v 
plačne razrede neustavni.
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