Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 16. 7. 2020
Število objav: 56
Internet: 53
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 38
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 37
Inženirski dan: 0
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Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA , N. S.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče sprejelo pomembno odločitev

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

I. M.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100. g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak Okoljski minister Andrej Vizjak Foto: STA Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. "Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij," so zatrdili. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na...

Naslov

Sporne medijske spremembe pred poslanci, pred državnim zborom pa protest

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...napovedanimi spremembami pred parlamentom v Ljubljani pripravili protest. V oddaji tudi o tem: - Ustavni sodniki
zadržali izvrševanje dela protikoronske gradbene zakonodaje - Odbor za gospodarstvo za zaprtje trgovin ob nedeljah
in praznikih - V vipavskem domu starejših potrjenih 24 okužb, vse bodo znova testirali - Predsednik...
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Naslov

Ustavno sodišče na pobudo nevladnih organizacij začasno zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ustavno sodišče na pobudo nevladnih organizacij začasno zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na
področju ...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega protikoronskega zakona, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega vladnega paketa. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. Pobudo za oceno ustavnosti štirih členov...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti določb tretjega protikoronskega zakona, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega vladnega paketa. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. Sporni členi med drugim pospešujejo postopke...

Naslov

Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča; vladna stran kritična

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 15. julija - Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja gradbeništva so z odločitvijo
ustavnega sodišča, ki se je odločilo za ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni.
Senka Šifkovič Vrbica...

Naslov

Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča; vladna stran kritična

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano....
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Naslov

Večer o diskreditaciji nevladnih organizacij (16. 7.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...piše o diskreditaciji nevladnih organizacij ob odločitvi ustavnega sodišča za začasno zadržanje izvajanja členov
protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva. Avtor ob tem opominja, da nevladniki ne bi smeli biti sovražniki,
saj ščitijo skupno dobro. "Kot je pitna voda, na primer. Ali ohranjena narava, kamor...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča; vladna stran kritična (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano....

Naslov

Nevladne organizacije kritične do predlaganih sprememb uredbe o odpadkih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. "Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij," so poudarili. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...
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Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 7. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. "Vsak mesec, ko čakamo z
investiranjem in z gradnjo, je izgubljen" Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje...

Naslov

(ODZIV) Ustavitev projektov v gradbeništvu: Ozkogledost predlagateljev prevlada pred
interesi države

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 7. 2020

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(ODZIV) Ustavitev projektov v gradbeništvu: Ozkogledost predlagateljev prevlada pred interesi države (ODZIV)
Ustavitev projektov v gradbeništvu: Ozkogledost predlagateljev prevlada pred interesi države ODPRI GALERIJO
Boštjan Gorjup, predsednik GZS:...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Nevladne organizacije kritične do predlaganih sprememb uredbe o odpadkih: »Kot bi dali
volkovom čuvati čredo ovac«

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. »Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij,« so poudarili. Opozorila na pretekle primere Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali...

Naslov

Prihodek in dodana vrednost sta tudi v 2019 še naraščala

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot v letu prej. Sledila so podjetja v področju trgovina (za 419 milijonov EUR), strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (za 410 milijonov EUR), gradbeništvo (za 376 milijonov EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro
(za 326 milijonov EUR), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 256 milijonov...
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Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje za gradbeništvo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Prihodki podjetij so lani rasli, najbolj v predelovalnih dejavnostih

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Pia Bedene

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Prihodki podjetij so lani rasli, najbolj v predelovalnih dejavnostih Foto: Shutterstock Več iz teme: predelovalna
dejavnost > statistika > nepremičnine > gradbeništvo > podjetja > ZRS > Podjetja so v letu 2019 s prodajo ustvarila
skupno 105,6 milijarde evrov čistih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka več kot v letu 2018....

Naslov

Ustavno sodišče ustavilo izvajanje ukrepov protikoronskega zakona, ki bi nevladnikom
otežili zaviranje gradbenih projektov

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče ustavilo izvajanje nove gradbene zakonodaje

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Pospeševanje gradbene
aktivnostiOkoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe...

Naslov

Nevladniki dobili bitko na ustavnem sodišču

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 16. 7. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 3

Površina: 656 cm2

...tega na hitro ne more. Če bo ustavno sodišče odločilo prej kot v letu, bom pa tudi presenečen. Vsebine gradbenega
zakona vlada ni spreminjala, omejitve za nevladnike so v protikoronski zakonodaji, zato so določbe gradbenega zakona
zdaj enake kot pred epidemijo, nevladne organizacije bodo še naprej lahko sodelovale v postopkih. Zdaj bomo...
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Naslov

Krčenje gradbeništva tretji mesec zapored

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 16. 7. 2020

Avtor

N. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 94 cm2

...nižja kot maja lani. V maju se je glede na mesec prej po podatkih državnega statističnega urada skrčila tako na
stavbah (za 0,3 odstotka) kot na gradbenih inženirskih objektih (za 4,5 odstotka). Tudi v letni primerjavi je maj tretji
zaporedni mesec, ko se je vrednost gradbenih del skrčila, in sicer je bila marca nižja...

Naslov

Ustavno sodišče ustavilo gradbene projekte v vrednosti 7,7 milijarde evrov

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. “Me prav zanima kako, če sploh, je Ustavno sodišče...

Naslov

Ustavno sodišče zamrznilo vladne bližnjice

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 16. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 1

Površina: 134 cm2

...OKOLJE /GRADBENA ZAKONODAJA Ustavno sodišče zamrznilo vladne bližnjice Ustavno sodišče je zadržalo
izvajanje tistih sprememb v protikoronskih megazakonih, ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje okoljskih
organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. / Anja...

Naslov

Ustavno sodišče sprejelo pomembno odločitev

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

I. M.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100. g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak Okoljski minister Andrej Vizjak Foto: STA Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje za gradbeništvo

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...
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Naslov

Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov, Vizjakove pospešitve na čakanju

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Vizjak bi pospešil
gradnjeOkoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. "Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij," so zatrdili. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na...

Naslov

(ODZIV) Ustavitev projektov v gradbeništvu: Ozkogledost predlagateljev prevlada pred
interesi države

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odzivi na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi s protikoronsko zakonodajo in poenostavitvami s področja
gradbeništva, posebej za Večer. Boštjan Gorjup, GZS: "Žalostno, medtem pa Avstrijci gradijo vse." Član
koordinacijskega odbora, župan Tasič: "Boli izigravanje okoljevarstvenikov....
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Naslov

Ustavno sodišče ustavilo gradbene projekte v vrednosti 7,7 milijarde evrov

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. “Me prav zanima kako, če sploh, je Ustavno sodišče...

Naslov

Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov, Vizjakove pospešitve na čakanju

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. ...

Naslov

Gradnja hiše - je gradnja nizkoenergijske dražja od klasične

Medij

Varcevanje-energije.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...klasično, za kakšno nizkoenergijsko hišo naj se odločim, kateri gradbeni material izbrati, kakšni so prihranki in
kolikšno vlogo igrajo klimatske razmere gradbene parcele? Danes mora biti vsaka novozgrajena hiša nizkoenergijska,
zato se morda raje osredotočimo na zelo dobro nizkoenergijsko hišo, katere poraba energije za...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov. ...
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Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče sprejelo pomembno odločitev

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. ...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Domov- Slovenija- Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva ...
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Naslov

Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov, Vizjakove pospešitve na čakanju

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Vizjak bi pospešil gradnje
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe...

Naslov

Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. Okoljski minister Andrej
Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno...

Naslov

Ustavno sodišče z odločitvijo o začasnem zadržanju nekaterih členov ZIUZEOP pritrdilo
nevladnim organizacijam

Medij

Planbzaslovenijo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...skrajšal rok za vložitev tožbe (4. točka izreka odločitve). To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega
sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in
da se lahko gradi šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja....

Naslov

Prispevek delavcev migrantov k razvoju Evrope in Slovenije in v času pandemije COVID-19

Medij

Katoliska-cerkev.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer
logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je
pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri...

Naslov

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov. Več na:...
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Naslov

Prihodek in dodana vrednost sta tudi v 2019 še naraščala

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot v letu prej. Sledila so podjetja v področju trgovina (za 419 milijonov EUR), strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (za 410 milijonov EUR), gradbeništvo (za 376 milijonov EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro
(za 326 milijonov EUR), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 256 milijonov...

Naslov

Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča; vladna stran kritična

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano....

Naslov

Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju sprememb gradbene zakonodaje

Medij

Focus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...skrajšal rok za vložitev tožbe (4. točka izreka odločitve). To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega
sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in
da se lahko gradi šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja....

Naslov

Vizjak ukinja okoljske varovalke

Medij

Savus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

M. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zgolj nekatere gradbene proizvode, se v takih primerih lahko podeli Slovensko tehnično soglasje (STS). Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v...

Naslov

Nevladniki uspeli: Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na
področju gradbeništva

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave. "Vsak mesec, ko čakamo z
investiranjem in z gradnjo, je izgubljen"Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje...

12

Internet
Zaporedna št.
56

Povzetek

Naslov

Nevladne organizacije kritične do predlaganih sprememb uredbe o odpadkih: »Kot bi dali
volkovom čuvati čredo ovac«

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. »Čeprav med
njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij,«so poudarili. Opozorila na pretekle primereNekateri teh proizvodov so se vgrajevali...
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva
Ljubljana, 15.07.2020, 9:14 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

AVTOR

STA / N.S.

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

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno
ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covida-19, ki do konca leta 2021
podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je
izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. Nevladniki
odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo, vladna stran pa je
kritična.

Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti
2. člena tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne
odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom
100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega
protikoronskega zakona, so zapisali. "Kadar ustavno sodišče odloča o
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi
posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in
med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavnoskladne
izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale."
V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje ustavne skladnosti zakonskih
določb, ki nevladnim organizacijam odvzemajo pravico do statusa stranskega
udeleženca v postopkih izdaje okoljevarstvenih soglasij in začasno določajo
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strožje pogoje za njihovo sodelovanje v posameznih upravnih postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj za gradnje, ki vplivajo na okolje. Če bi se izkazalo, da
izpodbijane določbe, za katere je ustavno sodišče začelo postopek ocene
njihove ustavnosti, niso protiustavne, bi zadržanje njihovega izvrševanja sicer
lahko, kot zatrjuje vlada, povzročilo nastanek škodljivih posledic glede na
možnosti čimprejšnjega zagona gospodarskih aktivnosti zaradi posledic
epidemije zaradi bolezni covid-19. Vendar te po oceni ustavnega sodišča ne
morejo odtehtati posledic, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijanih
določb, če bi se v presoji izkazalo, da so te protiustavne, so še zapisali.
Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, vladna stran
kritična

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

Na odločitev ustavnega sodišče se je prek tvitterja že odzval predsednik
vlade Janez Janša, ki je zapisal: "Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci,
Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni 3. razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj
ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se
obrnite na Ustavno sodišče RS."
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo 'prvo lopato' na tretji
razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju spomnil tudi
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Na resornem ministrstvu za okolje in prostor so medtem zadržanje dela
sprememb zakonodaje obžalovali. "Sklepe ustavnega sodišča bomo skrbno
preučili in jih upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja
prostora in gradenj," so zapisali. Glede gradbene zakonodaje so sicer na
ministrstvu ocenili, da "pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena z
namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v veljavi". Tako denimo še naprej
veljajo 100.b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja. Prav tako velja 100.c člen, ki v zvezi z mnenji mnenjedajalcev v
postopkih umeščanja v prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva
jasna, strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena stališča, ki morajo
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vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za
izvedbo gradnje. Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č
členu, preprečitev podvajanja postopkov v 100.d členu, ter 100.h člen, ki
opredeljuje nujne in prednostne zadeve.
Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju
narave, ki prav tako uvaja nove pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v
upravnih in sodnih postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega
zakona, bodo organizacije izgubile status delovanja v javnem interesu, v tem
primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega udeleženca v
postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, so navedli.
Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja
gradbeništva pa so z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni. Senka Šifkovič
Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA
poudarila, da so pobudniki tako odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo
zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni
režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova

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

tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".
Glede gradbenih projektov, ki so morda že
stekli v skladu z določili protikoronske
zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so
bila v vmesnem času izvedena dejanska ali
procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom
in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne
veljajo več in je treba prenehati s temi
dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se
denimo v tem času niso mogle vključiti

Društvo za preučevanje rib
Slovenije je okoljskega
ministra Andreja Vizjaka junija
prijavilo KPK. Očitali so mu
nasprotje interesov, saj naj bi
kot direktor bdel nad
pripravami za gradnjo HE
Mokrice, nato pa kot minister
odstranil "okoljevarstvene"preprek
ki so projektu stali na poti.

nevladne organizacije, ki po protikoronski
zakonodaji niso izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo

16

24ur.com
Država: Slovenija

15.07.2020
Sreda, 09:33

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/ustavno-sodi...

4/6

lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in
ga znova dosegel.
Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica, obravnavalo vse
člene, ki so jih predlagali pobudniki, z izjemo le prvega odstavka 100g. člena iz
noveliranega prvega protikoronskega zakona. Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe
zoper gradbeno dovoljenje. Prav tako je ustavno sodišče za vse predlagane
člene (znova z izjemo prvega odstavka 100.g člena) do končne presoje
zadržalo izvrševanje.
Sodišče je sicer, kot je še izpostavila sogovornica, priznalo pravni interes
pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. S
pravnim interesom nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se
nato ni ukvarjalo.
Spomnimo
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in
Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili

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

pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in
drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona.
Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta
2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog
omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo
status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s
sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za
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ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa
enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o
ohranjanju narave.

Okoljski minister Vizjak FOTO: Miro Majcen

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da
bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko
čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v
državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s
slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo.
Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne
organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku,
ampak tudi za dve leti nazaj.
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Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada
veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona

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

podaljšala do 31. decembra 2021.
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Ustavno sodišče sprejelo
pomembno odločitev
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Avtor: I. M.

1,36

Foto: STA

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za
oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
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covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje
zadržano. Ministrstvo za okolje in prostor
odločitev sodišča obžaluje, a hkrati meni, da
pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena
z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja
veljaven. "Ustavno sodišče je z današnjo
odločitvijo zadržalo tudi "prvo lopato" na Tretji
razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

letos," pa se je na Twitterju odzval infrastrukturni
minister Jernej Vrtovec.
NOVICE

Dobre novice iz ZDA: cepivo za
koronavirus je izjemno uspešno
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib
Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v
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začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka
100. d člena, pa 100. e, 100. f in drugega odstavka 100. g člena
noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja
gradnje objektov, piše STA.

Spremembe bodo občutno pospešile gradbeno aktivnost
100. d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega
zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za
vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100. e člen omogoča
začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100. f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki
imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo
gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva,
najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz.
najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti
izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100. g člen pa enake pogoje uvaja še
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za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju
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narave.

Okoljski minister Andrej Vizjak

Foto: STA

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje
poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost.
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"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in
posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v
nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in
aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo,
da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih
izpolnjevati pogoje ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti
nazaj. Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati,
vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega
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protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021, piše STA.
DOM

Okoljevarstveniki pozivajo k delu od
doma tudi v prihodnje

Ustavni sodnik Marko Šorli je v zadevi sprejel odklonilno ločeno
mnenje, v katerem je med drugim zapisal:

"Glasoval sem proti sprejemu pobude v obravnavo. Po ustaljeni praksi
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Ustavnega sodišča mora biti za sprejem pobude izkazan neposreden in
konkreten interes. Pobudnik mora izkazati, da izpodbijani predpis
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v
njegov pravni položaj. Hipotetičen pravni interes oziroma pravni
interes, ki bo morda v prihodnosti šele nastal, ne zadostuje. Pobudnik
ima glede obstoja pravnega interesa trditveno in dokazno breme. V
obravnavani zadevi pobudniki niso izkazali, da izpodbijani predpis
neposredno učinkuje na njihov pravni položaj, vendar je Ustavno
sodišče pobudo kljub temu sprejelo v obravnavo."
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Ministrstvo bo današnjo odločitev preučilo
Kot so nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor, obžalujejo
zadržanje dela sprememb zakonodaje za učinkovitejše gradnje, ki se
nanaša na zastopanje interesov nevladnih organizacij v postopkih
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
"Na ministrstvu ocenjujemo, da pomemben del zakonodaje, ki je bila
pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v veljavi, in
sicer: 100. b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega
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dovoljenja, 100. c člen, ki določa mnenja v postopkih, prevlada druge
javne koristi v 100. č členu, preprečitev podvajanja v 100. d členu ter
100. h člen, ki opredeljuje nujne in prednostne zadeve," so nam
pojasnili ter dodali, da bodo na ministrstvu sklepe ustavnega sodišča
skrbno preučili in jih upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s

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

področja urejanja prostora in gradenj.

Foto: STA
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"Kljub temu velja opozoriti, da je v veljavi zakon o ohranjanju narave,
ki nevladnim organizacijam z malo članov nalaga prilagoditev novim
pogojem, sicer bodo izgubile status, da delujejo v javnem interesu. V
tem primeru tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega
udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja," so še
izpostavili na ministrstvu.
NOVICE

Posnetek, ki prikazuje plastično
katastrofo na dnu Jadrana #video
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Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča
Pobudniki ustavne presoje pa so na drugi strani z odločitvijo sodišča
zadovoljni. Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra
nevladnih organizacij je za STA poudarila, da so pobudniki tako
odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo
do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil
vsiljen v času koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova tekli
po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".
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Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili
protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v
vmesnem času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z
veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne veljajo
več in je treba prenehati ta dejanja," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se na primer v tem času niso
mogle vključiti nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji
niso izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica odgovorila, da bo
lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, zdaj uporabil izredna pravna
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sredstva in ga znova dosegel, poroča STA.
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Foto: STA

Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica,
obravnavalo vse člene, ki so jih predlagali pobudniki, z izjemo prvega
odstavka 100. g člena iz noveliranega prvega protikoronskega zakona.
Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje. Prav
tako je ustavno sodišče za vse predlagane člene (znova z izjemo
prvega odstavka 100. g člena) do končne presoje zadržalo izvrševanje.
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Sodišče je sicer, kot je še poudarila sogovornica, priznalo pravni
interes pobudnikoma ustavne presoje Lutri in Društvu za preučevanje
rib Slovenije. S pravnim interesom nevladne organizacije Focus, ki je
bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo. Medtem ko so ustavni
sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100. d člena, so
zavrgli pobudo glede vseh preostalih členov, ker naj ne bi na
pobudnike neposredno učinkovali. Vendar pa je sodišče v naslednji
točki odločilo, da bo samo začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih
členov (razen prvega odstavka 100. g člena), ker gre za pomembno
medsebojno povezanost zakonskih določb, poroča STA.
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NOVICE

Na sodišču po dolgem premoru spet
afera s preskakovanjem čakalnih vrst

Vladna stran kritična
V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z
odločitvijo ustavnega sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni
projekti. "Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in
Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi,
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zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito
zlate ribice, se obrnite na Ustavno sodišče RS," je na družbenem
omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo "prvo lopato" na
tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju
spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Ustavno sodišče je prejelo tudi pobudo Roka Jarca in družbe Vitamia
za oceno ustavnosti 35. člena zakona o interventnih ukrepih za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Sodišče je pobudo
zavrnilo. Prav tako je zavrnilo tudi predlog obeh pobudnikov, naj se v
odločbi ali sklepu prikrije njuna identiteta.

Ustavno sodišče namreč meni, da pobuda ne odpira pomembnih
ustavnopravnih vprašanj ter da ime gospodarske družbe ni oseben
podatek in ga ni mogoče prikriti, prvi pobudnik pa prikritja identitete
ni konkretiziral, temveč je navajal le splošne trditve, da naj bi zaradi
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vložene pobude sledila diskvalifikacija na družbenih omrežij. To za
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utemeljitev predloga po prikritju identitete ne zadošča.
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Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov
Pobudo za oceno ustavnosti so vložile nevladne organizacije
G. C.| 15. julij 2020 ob 09:34 Zadnji poseg: 15. julij 2020 ob 12:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja
vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so zavrgli pobudo glede vseh ostalih členov, ker naj ne bi na
pobudnike neposredno učinkovali.
Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g
člena), ker gre za pomembno medsebojno povezanost zakonskih določb.

Postopki bodo tekli po stari zakonodaji
Pobudniki ustavne presoje so zadovoljni. Na drugi strani pa so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni
infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je poudarila, da so pobudniki tako odločitev sodišča pričakovali in
so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi.
Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".

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

Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v vmesnem
času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne veljajo več in je treba
prenehati s temi dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji niso
izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in ga
znova dosegel.
Sodišče je sicer priznalo pravni interes pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom
nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo.

Ustavno sodišče zadržalo "prvo lopato na tretji osi"
Vladna stran ob tem opozarja predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni projekti.
"Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo
blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se obrnite na ustavno sodišče," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez
Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo "prvo lopato" na tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju
spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Na ministrstvu za okolje in prostor so zadržanje dela sprememb zakonodaje obžalovali. "Sklepe ustavnega sodišča bomo skrbno preučili in jih
upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja prostora in gradenj," so zapisali.
Glede gradbene zakonodaje so ocenili, da "pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v
veljavi". Tako denimo še naprej veljajo 100.b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako velja 100.c člen, ki v
zvezi z mnenji mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva jasna, strokovno in pravno
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utemeljena ter obrazložena stališča, ki morajo vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č členu, preprečitev podvajanja postopkov v 100.d členu, ter 100.h člen, ki opredeljuje
nujne in prednostne zadeve.
Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju narave, ki prav tako uvaja nove pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega zakona, bodo organizacije izgubile status delovanja v
javnem interesu, v tem primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega
dovoljenja, so navedli.

Kaj določa sporna zakonodaja?
Nevladniki zaradi izključevanja pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na ustavno sodišče
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da samodejno preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek
gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki
zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno dejavnost.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.

Opozorila nevladnikov
Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona gospodarstva

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

Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU-ja in aarhuško
konvencijo. Med drugim so kot sporno poudarjali dejstvo, da morajo nevladne organizacije pogoje za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le
v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega
protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
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Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih
Kaj se lahko primeša v gradbene materiale?
Al. Ma.| 15. julij 2020 ob 21:02
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: MMC RTV SLO

Okoljevarstveniki so opozorili na predlagane spremembe uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka.
Po besedah Uroša Macerla gredo spremembe v podobno smer, kot bi dali volkovom čuvati čredo ovac.
Javna obravnava sprememb uredbe o odpadkih se je končala prejšnji teden. V treh nevladnih organizacijah
(Društvo Eko krog, ŠaleškoEko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče) so "glede na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov iz
odpadkov v Moravčah in Trbovljah" pričakovali, da bodo dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji nadzor. "Predlog sprememb uredbe gre v
nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja," so zapisali v sporočilu za javnost po novinarski konferenci.

Nekateri že vgrajeni materiali neskladni
Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na
zgolj nekatere gradbene proizvode se v takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo
okoljevarstveniki. "Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij," so zatrdili.
Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg povečanega prašenja so analize in pregledi
kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih pokazali na neskladnost s slovenskim tehničnim soglasjem v izlužkih odvzetih vzorcev za
nekatere parametre. V Moravčah je, denimo, odmevna državna analiza pokazala presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom,
nikelj, svinec in fluoride.

Težke kovine, strupi ...
Če bodo predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v izlužkih,
in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode, navajajo nevladniki.
"V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je znižala začetna koncentracija
nevarnih snovi. Če bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito," je poudaril Jurij Kočar iz društva Ljudska iniciativa Moravče. "Še več:
ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah," je dodal.

Kaj uredba pomeni za sosežig odpadkov v Trbovljah

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

Teš uradno zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig goriva iz odpadkov
V Društvu Eko krog, Šaleškem Eko gibanju in Ljudski iniciativi Moravče so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bodo
v Termoelektrarni Šoštanj sosežigali odpadki. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, namreč tam predelujejo v stabilizat in vgrajujejo v
nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin in drugih strupenih ter
rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri in naprej v Pako oz. Savinjo, je navedla Katja Flisiz omenjenega gibanja.
"V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima gospodarstvo. Spremembe uredbe predvidevajo, da bi
samo sebi predpisovalo nabor onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli njihovim poročilom o
stanju črede," pa je dejal Uroš Macerl iz Eko kroga.
Organizacije so v okviru javne obravnave predlagale svoje spremembe uredbe o odpadkih, v katerih so predvidele po njihovi oceni
ustrezne okoljske varovalke, upoštevanje parametrov mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v produktu in v izlužkih ter določitev parametrov
mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z upoštevanjem ustrezne evropske zakonodaje. Predlagajo tudi vzpostavitev ustreznih evidenc in
dokumentacije, ki bi zagotavljala sledljivost in nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave odpadkov v proizvode.
Kaj se lahko vgrajuje v gradbene materiale?

Ministrstvo: Uredba je plod do okolja prijaznih ciljev
Na ministrstvu za okolje in prostor so medtem v odzivu na očitke zapisali, da je predlagana uredba "plod različnih strokovnih znanj, mednarodno
primerljivih praks in predvsem zavez do EU-ja in do okolja prijaznih ciljev, ki sledijo poslanstvu ponovne uporabe odpadkov oziroma tako
imenovanemu krožnemu gospodarstvu".
Mednarodne primerjave in že samo dejstvo, da se odpadki iz Slovenije odvažajo v tujino, kažejo, da krožno gospodarstvo v tujini dejansko
deluje, navajajo na ministrstvu. Urejanje področja ravnanja z odpadki je po njihovem mnenju v prvi vrsti okoljsko vprašanje oz. obveza do zaščite
okolja. "Zato je pomembno, da se tudi Slovenija zaveže k spodbujanju in uveljavljanju EU pravnega reda in dobrih praks s področja krožnega
gospodarstva. Predelava odpadkov v proizvode je ena najpomembnejših oblik krožnega gospodarstva," so zapisali.
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Dozdajšnja ureditev v uredbi ni omogočala uresničevanja omenjenih ciljev v zadostni meri, zato je bila sprememba nujna, so še zatrdili. Nova
uredba omogoča predelavo odpadkov v ponovno uporabljive proizvode, in sicer tudi v primeru, ko za posamezne odpadke niso vnaprej
predpisana merila na ravni EU-ja ali v Sloveniji. "V nekaterih primerih namreč ni mogoče vnaprej določiti teh meril in je zato odločanje v vsakem
primeru posebej edini način presoje, ali je takšna predelava odpadkov v proizvode dopustna," so poudarili.

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

V takih primerih uredba nalaga neodvisni stroki, da opravi to presojo. A mora ta odločitev temeljiti na skrbnem razmisleku o morebitnih vplivih
nastalega proizvoda na okolje, so sklenili.
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Sporne medijske
spremembe pred
poslanci, pred državnim
zborom pa protest

Na sporedu ob 15.30

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

(31:26)

Naroči se na podkast

Dogodki in odmevi

foto: RTVSLO

Člani parlamentarnega odbora za kulturo na
nujni seji na zahtevo opozicijskih SAB, LMŠ,
SDi L i
lj j
d ih
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SD in Levice razpravljajo o napovedanih
spremembah medijske zakonodaje. V
skladu s predlagano reformo bi po izračunih
med drugim RTV Slovenija letno vzeli več
kot 13 milijonov evrov. Zaposleni na RTV-ju
in njihovi podporniki so zaradi nestrinjanja z
napovedanimi spremembami pred
parlamentom v Ljubljani pripravili protest.
V oddaji tudi o tem:
- Ustavni sodniki zadržali izvrševanje dela
protikoronske gradbene zakonodaje
- Odbor za gospodarstvo za zaprtje trgovin
ob nedeljah in praznikih
- V vipavskem domu starejših potrjenih 24
okužb, vse bodo znova testirali
- Predsednik Knovs-a Matjaž Nemec:
majski incident na meji z Italijo ni bil
insceniran
\t\t\t\t\t\t\t
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Ustavno sodišče na pobudo nevladnih
organizacij začasno zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva

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

Ustavno sodišče na pobudo nevladnih organizacij začasno zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na
področju gradbeništva
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva
Ljubljana, 15. julija - Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega protikoronskega
zakona, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega
vladnega paketa. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
Pobudo za oceno ustavnosti štirih členov noveliranega prvega protikoronskega zakona so v začetku maja vložili društvo
za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine.

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

Sporni členi med drugim pospešujejo postopke za pridobivanje gradbenih soglasij in dovoljenj, zaostrujejo pa tudi pogoje
za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih izdaje teh dovoljenj. Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju
zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti določb tretjega protikoronskega zakona,
ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega vladnega
paketa. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. Sporni členi med drugim pospešujejo
postopke za pridobivanje gradbenih soglasij in dovoljenj, zaostrujejo pa tudi pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
v postopkih izdaje teh dovoljenj. Pobudniki ustavne presoje so z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni, na drugi strani
so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni infrastrukturni projekti.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo je podprl predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob
nedeljah in dela prostih dneh. Sprejel je dopolnilo, po katerem bodo lahko ob nedeljah poleg prodajaln do 200 kvadratnih
metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah in letališčih ter v bolnišnicah, kar je predvidel osnovni
predlog, odprte tudi prodajalne v pristaniščih in na mejnih prehodih ter tiste prodajalne velikosti do 200 kvadratnih metrov,
v katerih bodo ob nedeljah delali lastniki oz. zakoniti zastopniki.
LJUBLJANA - Na poziv za oddajo ponudb za razvoj mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s covidom-19
se je odzvalo šest ponudnikov. Od teh so zaradi preseganja ponudbene cene dve ponudbi že izločili, podpis pogodbe z
izbranim izvajalcem pa na ministrstvu za javno upravo pričakujejo v nekaj dneh. V okviru predvidene ponudbene cene zgornja meja je 40.000 evrov brez DDV - so ponudbe štirih podjetij, to so RSTeam, Net informatika, Comtrade CDS ter
Informacijsko tehnološki center.

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

LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 1112 testiranj na novi koronavirus in potrdili 19 primerov. Hospitaliziranih je
bilo 16 bolnikov s covidom-19, kar je en manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje ena oseba, eno pa so
odpustili v domačo oskrbo. V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19, je na spletu objavila vlada. Nove okužbe so bile v
14 občinah, največ v velenjski.
LJUBLJANA - Predsednik Knovs Matjaž Nemec je po zaprti seji komisije, na kateri je Obveščevalno-varnostna služba
ministrstva za obrambo predstavila poročilo o majskem incidentu na meji z Italijo, poudaril, da se je dogodek zgodil.
Incident, v katerem sta pripadnika Slovenske vojske legitimirala sprehajalca, pa ni bil insceniran. Poročilo je bilo poslano
na okrožno državno tožilstvo v Kopru. To bo odločalo o tem, ali se bo preiskava nadaljevala oz. ali se bo predkazenski
postopek nadaljeval tudi na sodišču, je dejal. Ob tem je Nemec opozoril, da so se ob tem incidentu dogajale razžalitve ter
da od ministrov za notranje in zunanje zadeve ter obrambo in tudi od predsednika vlade pričakuje opravičilo.
STRASBOURG - Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je pozvala slovensko vlado, naj zagotovi
dovolj časa za poglobljeno javno razpravo o predlogih novel medijskih zakonov. Predlagane reforme so obsežne in
zahtevajo, da se sliši in upošteva vidike novinarskih združenj, medijev in civilne družbe v Sloveniji, je tvitnila.
KOČEVJE - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča in generalnega
direktorja Slovenskih železnic (SŽ) Dušana Mesa ogledal potek zadnje faze del nadgradnje železniške proge GrosupljeKočevje. Potrdil je, da bo oktobra vse nared, da bo po kočevski progi prvič po 50 letih zapeljal potniški vlak.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je zaposlenim v komunalnem gospodarstvu vročil repliko jabolka
navdiha. V nagovoru je izrazil zahvalo za prizadevnost in profesionalnost pri opravljanju dela v izrednih razmerah.
Predsednik zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS Miran Lovrič je dejal, da so bile prioritete komunalnih podjetij v
času epidemije predvsem varstvo zaposlenih in opravljene storitve za gospodinjstva in gospodarstvo.
LJUBLJANA - Na razpis za novega direktorja NPU so se do sredine junija prijavili trije kandidati, Boštjan Lindav, Edvard
Ermenc in Igor Lamberger. V zadnjem času pa se je začelo pojavljati ime še četrte kandidatke, Petre Grah Lazar, ki naj bi
bila favoritinja vrha notranjega ministrstva in SDS, poroča današnji Dnevnik.
LJUBLJANA - V stranki Dobra država pozdravljajo odločitev, da bo javna razprava o medijski zakonodaji "trajala dlje kot
pet nerazumno kratkih dni". Zavzemajo se za spoštovanje obstoječe zakonodaje z določenimi spremembami. Med
drugim bi morala javna RTVS v optimalnem primeru delovati brez oglaševanja znotraj vsebin v javnem interesu, so
sporočili.
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LJUBLJANA - Zaradi spremenljive epidemiološke situacije in z njo povezanih ukrepov so se organizatorji 23. Festivala
slovenskega filma (FSF) odločili, da bo med 6. in 11. oktobrom potekal v Ljubljani in ne v Portorožu kot sicer. Festivalsko
dogajanje bo najverjetneje skoncentrirano na Kino Komuna in njegovo okolico, nekaj dogodkov bo prestavljenih na splet.
LJUBLJANA - Direktorica Javne agencije za knjigo RS se je za medije odzvala na predlog njene razrešitve, ki ga je na
torkovi seji sprejel svet agencije. Renati Zamida se zdi predlog sveta, s katerim sicer še ni formalno seznanjena,
popolnoma neupravičen. Očitajo ji namreč "nekatere nepravilnosti pri delu", ki jih je sicer že večkrat zavrnila.

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

LJUBLJANA - Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru Zveze
prijateljev mladine Slovenije, je pripravilo okroglo mizo o osnutku zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi
celostni obravnavi v hiši za otroke. Na njej so kot pomembno pridobitev izpostavili korist, ki jo otrokom prinaša hiša.
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Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega
sodišča; vladna stran kritična
Ljubljana, 15. julija - Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja gradbeništva so z odločitvijo
ustavnega sodišča, ki se je odločilo za ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA poudarila, da se bo s tem do
malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa.

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

V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo ustavnega sodišča zastali številni
pomembni infrastrukturni projekti. Tako premier Janez Janša kot infrastrukturni minister Jernej Vrtovec sta na Twitterju
med načrtovanimi gradnjami, ki bodo morale na uresničitev še počakati, izpostavila tretjo razvojno os.
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Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega
sodišča; vladna stran kritična
Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja gradbeništva so z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki
se je odločilo za ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni. Na drugi strani so predstavniki
vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA poudarila, da so pobudniki tako
odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni
režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je
dobra".
Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala,
da so bila v vmesnem času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna.
"Odslej pa ti členi ne veljajo več in je treba prenehati s temi dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti nevladne organizacije, ki po
protikoronski zakonodaji niso izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni
položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in ga znova dosegel.
Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica, obravnavalo vse člene, ki so jih predlagali pobudniki, z izjemo
le prvega odstavka 100g. člena iz noveliranega prvega protikoronskega zakona. Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe zoper
gradbeno dovoljenje. Prav tako je ustavno sodišče za vse predlagane člene (znova z izjemo prvega odstavka 100.g
člena) do končne presoje zadržalo izvrševanje.

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

Sodišče je sicer, kot je še izpostavila sogovornica, priznalo pravni interes pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo
za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni
ukvarjalo.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so zavrgli pobudo glede vseh ostalih
členov, ker naj ne bi na pobudnike neposredno učinkovali. Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo
začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g člena), ker gre za pomembno
medsebojno povezanost zakonskih določb.
V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega sodišča zastali številni
pomembni infrastrukturni projekti. "Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni
tretje razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se
obrnite na Ustavno sodišče RS," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo 'prvo lopato' na tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra
letos, je na Twitterju spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Resorno ministrstvo za okolje in prostor se na odločitev še ni odzvalo.
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
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Večer o diskreditaciji nevladnih organizacij (16.
7.)
Urban Červek v komentarju Nebodigatreba piše o diskreditaciji nevladnih organizacij ob odločitvi ustavnega sodišča za
začasno zadržanje izvajanja členov protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva. Avtor ob tem opominja, da
nevladniki ne bi smeli biti sovražniki, saj ščitijo skupno dobro.

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

"Kot je pitna voda, na primer. Ali ohranjena narava, kamor smo se tako množično umikali v dneh epidemije koronavirusa
(čigava je zasluga, da je imamo toliko?). (...) Seveda je lažje pljuniti na 'obskurne zaščitnike zlate ribice' kot prebrati
odločitev ustavnega sodišča, ki je navedlo konkretne argumente, zakaj je zadržalo izvajanje členov protikoronske
zakonodaje. Ali pred tem upravnega sodišča, ki je z vsebinsko odločbo jasno in nedvomno naštelo vse napake pri
pridobivanju dovoljenj za gradnjo hidroelektrarne Mokrice na Savi - saj vemo, zakaj je minister za okolje Andrej Vizjak,
prej zaposlen pri podjetju, ki želi elektrarno graditi, pohitel s spreminjanjem zakonodaje. Lahko pa vedno pljunejo tudi v
tisto smer, saj veste, proti krivosodju."
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne
dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in
drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo
stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za
dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.

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

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile
gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno
blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami
prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za
sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom
tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega protikoronskega zakona
v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d
člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
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Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega
sodišča; vladna stran kritična (dopolnjeno)
Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja gradbeništva so z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki
se je odločilo za ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni. Na drugi strani so predstavniki
vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA poudarila, da so pobudniki tako
odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni
režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je
dobra".
Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala,
da so bila v vmesnem času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna.
"Odslej pa ti členi ne veljajo več in je treba prenehati s temi dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti nevladne organizacije, ki po
protikoronski zakonodaji niso izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni
položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in ga znova dosegel.
Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica, obravnavalo vse člene, ki so jih predlagali pobudniki, z izjemo
le prvega odstavka 100g. člena iz noveliranega prvega protikoronskega zakona. Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe zoper
gradbeno dovoljenje. Prav tako je ustavno sodišče za vse predlagane člene (znova z izjemo prvega odstavka 100.g
člena) do končne presoje zadržalo izvrševanje.

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

Sodišče je sicer, kot je še izpostavila sogovornica, priznalo pravni interes pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo
za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni
ukvarjalo.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so zavrgli pobudo glede vseh ostalih
členov, ker naj ne bi na pobudnike neposredno učinkovali. Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo
začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g člena), ker gre za pomembno
medsebojno povezanost zakonskih določb.
V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega sodišča zastali številni
pomembni infrastrukturni projekti. "Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni
tretje razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se
obrnite na Ustavno sodišče RS," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo 'prvo lopato' na tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra
letos, je na Twitterju spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Na resornem ministrstvu za okolje in prostor so medtem zadržanje dela sprememb zakonodaje obžalovali. "Sklepe
ustavnega sodišča bomo skrbno preučili in jih upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja prostora in
gradenj," so zapisali.
Glede gradbene zakonodaje so sicer na ministrstvu ocenili, da "pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena z
namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v veljavi". Tako denimo še naprej veljajo 100.b člen, ki določa popolnost
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako velja 100.c člen, ki v zvezi z mnenji mnenjedajalcev v postopkih
umeščanja v prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva jasna, strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena
stališča, ki morajo vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č členu, preprečitev podvajanja postopkov v 100.d členu, ter
100.h člen, ki opredeljuje nujne in prednostne zadeve.
Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju narave, ki prav tako uvaja nove pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega zakona,
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bodo organizacije izgubile status delovanja v javnem interesu, v tem primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa
stranskega udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, so navedli.

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

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
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Nevladne organizacije kritične do predlaganih
sprememb uredbe o odpadkih (dopolnjeno)
Društvo Eko krog, Šaleško Eko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče so danes opozorili na predlagane spremembe
uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka. Po besedah Uroša Macerla gredo spremembe v
podobno smer, kot bi dali volkovom čuvati čredo ovac. Na okoljskem ministrstvu medtem izpostavljajo pomen krožnega
gospodarstva.
Javna obravnava sprememb uredbe o odpadkih se je zaključila prejšnji teden. V treh nevladnih organizacijah so "glede
na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov iz odpadkov v Moravčah in Trbovljah" pričakovali, da bodo
dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji nadzor. "Predlog sprememb uredbe gre v nasprotno smer in okoljske
varovalke ukinja," so zapisali v sporočilu za javnost po današnji novinarski konferenci.
Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih
zahtev. Z omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode, se v takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje,
trenutno stanje opisujejo okoljevarstveniki. "Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije
(ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29 soglasij," so poudarili.
Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg povečanega prašenja so
analize in kontrole kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih pokazale na neskladnost s slovenskim tehničnim
soglasjem v izlužkih odvzetih vzorcev za nekatere parametre. V Moravčah je denimo odmevna državna analiza pokazala
presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec in fluoride.

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

Če bodo predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih,
pač pa samo v izlužkih, in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode, navajajo nevladniki.
"V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je
znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito," je izpostavil
Jurij Kočar iz društva Ljudska iniciativa Moravče. "Še več: ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri
materiali se bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah," je dodal.
V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bo v Termoelektrarni Šoštanj sosežigalo
odpadke. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, namreč tam predelujejo v stabilizat in vgrajujejo v nasip, ki
preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin ter
drugih strupenih in rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v Pako oz. Savinjo, je
navedla Katja Flis iz omenjenega gibanja.
"V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima gospodarstvo. Spremembe
uredbe predvidevajo, da bi samo sebi predpisovalo nabor onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je tako, kot bi
volkovom dali čuvati ovce in verjeli njihovim poročilom o stanju črede," pa je dejal Uroš Macerl iz Eko kroga.
Organizacije so v okviru javne obravnave predlagale svoje spremembe uredbe o odpadkih, v katerih so predvidele po
njihovi oceni ustrezne okoljske varovalke, upoštevanje parametrov mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v produktu in
v izlužkih ter določitev parametrov mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z upoštevanjem ustrezne evropske
zakonodaje. Predlagajo tudi vzpostavitev ustreznih evidenc in dokumentacije, ki bi zagotavljala sledljivost in nadzor nad
okoljsko ustreznostjo predelave odpadkov v proizvode.
Na ministrstvo za okolje in prostor so medtem v odzivu na očitke zapisali, da je predlagana uredba "plod različnih
strokovnih znanj, mednarodno primerljivih praks in predvsem zavez do EU in okolju prijaznih ciljev, ki sledijo poslanstvu
ponovne uporabe odpadkov oziroma tako imenovanemu krožnemu gospodarstvu".
Mednarodne primerjave in že samo dejstvo, da se odpadke iz Slovenije odvaža v tujino, kažejo, da krožno gospodarstvo
v tujini dejansko deluje, navajajo na ministrstvu. Urejanje področja ravnanja z odpadki je po njihovem v prvi vrsti okoljsko
vprašanje oz. obveza do zaščite okolja. "Zato je pomembno, da se tudi Slovenija zaveže k spodbujanju in uveljavljanju EU
pravnega reda in dobrih praks s področja krožnega gospodarstva. Predelava odpadkov v proizvode je ena
najpomembnejših oblik krožnega gospodarstva," so zapisali.
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Dosedanja ureditev v uredbi ni omogočala uresničevanja omenjenih ciljev v zadostni meri, zato je bila sprememba nujna,
so še zatrdili. Nova uredba omogoča predelavo odpadkov v ponovno uporabljive proizvode, in sicer tudi v primeru, ko za
posamezne odpadke niso vnaprej predpisana merila na ravni EU ali v Sloveniji. "V nekaterih primerih namreč ni mogoče
vnaprej določiti teh meril in je zato odločanje v vsakem primeru posebej, edini način presoje ali je takšna predelava
odpadkov v proizvode dopustna," so poudarili.

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

V takih primerih uredba nalaga neodvisni stroki, da opravi to presojo. A mora ta odločitev temeljiti na skrbnem razmisleku
o morebitnih vplivih nastalega proizvoda na okolje, so sklenili.
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske
zakonodaje na področju gradbeništva

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

15. 7. 2020, 09:42 | Aktualno | Vir: STA

Tina Kosec/STA

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja
gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela
zakonodaje zadržano.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine
so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka
100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
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100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko
preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča
začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja.

100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za
izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za
zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen
pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi
gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno
aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno
manj," je opozoril aprila.

Nevladni sektor
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava
EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v
postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.

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

Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom
tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.

Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega protikoronskega zakona v
zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena,
100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
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Ustavno sodišče zadržalo
izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje
na področju gradbeništva

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

STA, A.L.

15.07.2020, 09.50

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti
2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega
protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega
dela zakonodaje zadržano.
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Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g
člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje
objektov.

100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018
v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča,
da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.
100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da

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

delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj
50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za
zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti
izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne
organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi
gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.

"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je
izgubljen"
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Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te
spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z
investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno
manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s
slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med
drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za
sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti
nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada
veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona
podaljšala do 31. decembra 2021.

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

Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2.
člena tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve
se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e
in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona,
so zapisali.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

(ODZIV) Ustavitev projektov v
gradbeništvu: Ozkogledost
predlagateljev prevlada pred
interesi države

ODPRI GALERIJO
Boštjan Gorjup, predsednik GZS: ”Žalostno.” ROBERT BALEN
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Odzivi na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi s protikoronsko zakonodajo
in poenostavitvami s področja gradbeništva, posebej za Večer. Boštjan
Gorjup, GZS: "Žalostno, medtem pa Avstrijci gradijo vse." Član
koordinacijskega odbora, župan Tasič: "Boli izigravanje okoljevarstvenikov.
Gotovo drži, da se bodo nekatere glavne investicije upočasnile." Mladinska
iniciativa:"Nimamo informacij, a velika škoda bi se bilo ustaviti tik pred
začetkom gradnje. "

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

Tudi v projektu tretje osi za šaleško-koroški del se je v preteklosti že zgodilo, da je pritožba na
izdano gradbeno dovoljenje prišla tik pred zdajci in upočasnila začetek gradnje prepotrebne hitre
ceste. Tako se je namreč dolenjsko Združenje ROVO, kljub temu, da ni bilo stranka v postopku,
pritožilo na upravno sodišče v zvezi z izdanim gradbenim dovoljenjem za šaleški odsek od Gaberk
proti Koroški.

Na današnjo novico o odločitvi Ustavnega sodišča, ki se je odločilo za za ustavno presojo in
začasno zadržalo izvajanje spornih členov, se je odzval tudi predsednik Gospodarske zbornice in
direktor BSH Nazarje Boštjan Gorjup. "Žalostno. Strogo pravniško tolmačenje ter ozkogledost
predlagateljev prevlada pred interesi države, medtem pa Avstrijci gradijo ceste, železnice... vse," je
komentiral kratko.
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Na naše vprašanje se je odzval tudi član koordinacijskega odbora za gradnjo tretje osi in župan
Prevalj Matic Tasič. "Ne nasprotujem temu, da Ustavno sodišče postopek pelje tako kot ga mora,
skladno z ustavo, oni pač prečiščujejo pravne zadeve, boli pa to, kar najbolj vpliva na upočasnitev
situacije, da nekatere nevladne institucije oziroma okoljevarstvene organizacije vstopijo v
postopek tik pred zdajci, preden da je gradbeno dovoljenje že pravnomočno, ne pa v postopku, ki
je ves čas na voljo. Gre za izigravanje postopkov in temu nasprotujemo na celi črti. Gotovo lahko
tako ravnanje ustavi vse investicije, kot se je pokazalo v preteklosti, ko nekateri prav namerno
povzročajo zaustavitve postopkov in gotovo drži, da se bodo nekatere glavne investicije

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

upočasnile."

Matic Tasič, Aljaž Verhovnik in Janez Bijol ob lanski napovedi protesta za gradnjo tretje osi. TOMAŽ RANC
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In kaj meni Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za tretjo os, ki je prav včeraj praznovala
šesto obletico delovanja? "V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os podpiramo vsako prizadevanje
za čimprejšnji začetek gradnje 3. razvojne osi. Nimamo informacije, ali ta odločitev kakorkoli
vpliva na začetek gradnje v Gaberkah. Velika škoda bi se bilo ustaviti tik pred začetkom gradnje.
Verjamemo, da je mogoče pridobiti vsa soglasja za gradnjo tudi po dosedaj znani poti," je zapisal.
Pred tem je sicer minister za infrastrukturo Jernej Vrotvec na Twitterju zapisal, da je "ustavno
sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo tudi 'prvo lopato' na Tretji razvojni osi, ki je bila
načrtovana septembra letos".

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

POVEZANI PRISPEVKI
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NAJNOVEJŠE
15. julij 2020
09:30
15. julij 2020 10:01
2 min
Vreme: Delno
Predviden čas
branja:
jasno
s 2 min
spremenljivo
oblačnostjo
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32 min

Ustavno sodišče
zadržalo
izvrševanje dela
protikoronske
zakonodaje na
področju g...

1 ura

Cepivo Moderne v
ZDA izjemno
uspešno v prvi
fazi testiranja

1 ura

V trčenju vlaka v
bližini Prage en
mrtev, več deset
poškodovanih

1 ura

Trumpova vlada
po napovedanih
tožbah ne bo
izgnala tujih
študentov

Ustavno sodišče zadržalo
izvrševanje dela protikoronske
zakonodaje na področju
gradbeništva
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena
zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene
zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je
izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.

Vse objave

Ustavno sodišče (Foto: Luka Cjuha)

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za
preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za
ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja
vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka
100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka
100.g člena noveliranega prvega protikoronskega
zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo
gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja
okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte
predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v
integralni postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje
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projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
NAJNOVEJŠE
2 min

32 min

1 ura

1 ura
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1 ura

Vreme: Delno
jasno s
spremenljivo
oblačnostjo
Ustavno sodišče
zadržalo
izvrševanje dela
protikoronske
zakonodaje na
področju g...
Cepivo Moderne v
ZDA izjemno
uspešno v prvi
fazi testiranja
V trčenju vlaka v
bližini Prage en
mrtev, več deset
poškodovanih
Trumpova vlada
po napovedanih
tožbah ne bo
izgnala tujih
študentov
Vse objave

100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih
organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem
interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva,
najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za
zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za
ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve
leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za
nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje
uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega
zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju
zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe
občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec,
ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen
in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je
opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova
ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak
tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo.
Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da
morajo nevladne organizacije za sodelovanje v
postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak
tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem
prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega
zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo
postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega
protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do
končne odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega
člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e
in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena
prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
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UREDBA O ODPADKIH

STA
15. julij 2020 16:50
15. julij 2020 17:05
Predviden čas branja: 4 min

Nevladne organizacije kritične do
predlaganih sprememb uredbe o
odpadkih: »Kot bi dali volkovom
čuvati čredo ovac«
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NAJNOVEJŠE
15 min

Nevladne
organizacije
kritične do
predlaganih
sprememb uredbe
o odpadkih: »Kot
b...

44 min

Rashfordu častni
doktorat za boj
proti otroški
revščini

53 min

Narobe svet:
pogrebne službe
na Norveškem
zaradi
koronavirusa v
rdečem

1 ura

Protest proti novi
medijski
zakonodaji:
»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...

1 ura

V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament
Vse objave

Društvo Eko krog, Šaleško Eko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče so
danes opozorili na predlagane spremembe uredbe o odpadkih, ki se
nanašajo na prenehanje statusa odpadka. Po besedah Uroša Macerla
gredo spremembe v podobno smer, kot bi dali volkovom čuvati čredo ovac.
Na okoljskem ministrstvu medtem izpostavljajo pomen krožnega
gospodarstva.

Majski protest Narave ne damo v organizaciji gibanja Balkan
River Defence pred odločanjem o amandmaju na zakon o
ohranjanju narave v DZ. (Foto: Luka Cjuha)

Javna obravnava sprememb uredbe o odpadkih
se je zaključila prejšnji teden. V treh nevladnih
organizacijah so »glede na negativne izkušnje z
vgrajevanjem gradbenih produktov iz odpadkov
v Moravčah in Trbovljah« pričakovali, da bodo
dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji
nadzor. »Predlog sprememb uredbe gre v
nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja,« so
zapisali v sporočilu za javnost po današnji
novinarski konferenci.
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Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za
gradbene proizvode, za katere še ni
harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z
omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode,
se v takih primerih lahko podeli slovensko
tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo
okoljevarstveniki. »Čeprav med njimi ni področja
agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije
(ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij,« so poudarili.

Opozorila na pretekle
primere
Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v
Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg
povečanega prašenja so analize in kontrole
kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih
pokazale na neskladnost s slovenskim tehničnim
soglasjem v izlužkih odvzetih vzorcev za
nekatere parametre. V Moravčah je denimo
odmevna državna analiza pokazala presežene
kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nikelj, svinec in fluoride.
Če bodo predlagane spremembe sprejete, se
vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v
vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v
izlužkih, in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode,
navajajo nevladniki. »V Moravčah so se
vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi
nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je
znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če
bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo
zakonito,« je izpostavil Jurij Kočar iz društva
Ljudska iniciativa Moravče. »Še več: ker uredba
ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled,
kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v
kakšnih količinah,« je dodal.
V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj
spremembe uredbe pomenijo, če se bo v
Termoelektrarni Šoštanj sosežigalo odpadke.
Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni,
namreč tam predelujejo v stabilizat in vgrajujejo
v nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v
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Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se
povečala vsebnost težkih kovin ter drugih
strupenih in rakotvornih snovi v stabilizatu. Te
snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v
Pako oziroma Savinjo, je navedla Katja Flis iz
omenjenega gibanja.

Si bodo podjetja sama
postavljala pravila?
»V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako
močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima
gospodarstvo. Spremembe uredbe predvidevajo,
da bi samo sebi predpisovalo nabor
onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je
tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli
njihovim poročilom o stanju črede,« pa je dejal
Uroš Macerl iz Eko kroga.
Organizacije so v okviru javne obravnave
predlagale svoje spremembe uredbe o odpadkih,
v katerih so predvidele po njihovi oceni ustrezne
okoljske varovalke, upoštevanje parametrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v
produktu in v izlužkih ter določitev parametrov
mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z
upoštevanjem ustrezne evropske zakonodaje.
Predlagajo tudi vzpostavitev ustreznih evidenc in
dokumentacije, ki bi zagotavljala sledljivost in
nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave
odpadkov v proizvode.
Na ministrstvo za okolje in prostor so medtem v
odzivu na očitke zapisali, da je predlagana
uredba »plod različnih strokovnih znanj,
mednarodno primerljivih praks in predvsem
zavez do EU in okolju prijaznih ciljev, ki sledijo
poslanstvu ponovne uporabe odpadkov oziroma
tako imenovanemu krožnemu gospodarstvu«.
Mednarodne primerjave in že samo dejstvo, da
se odpadke iz Slovenije odvaža v tujino, kažejo,
da krožno gospodarstvo v tujini dejansko deluje,
navajajo na ministrstvu. Urejanje področja
ravnanja z odpadki je po njihovem v prvi vrsti
okoljsko vprašanje oziroma obveza do zaščite
okolja. »Zato je pomembno, da se tudi Slovenija
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zaveže k spodbujanju in uveljavljanju EU
pravnega reda in dobrih praks s področja
krožnega gospodarstva. Predelava odpadkov v
proizvode je ena najpomembnejših oblik
krožnega gospodarstva,« so zapisali.
Dosedanja ureditev v uredbi ni omogočala
uresničevanja omenjenih ciljev v zadostni meri,
zato je bila sprememba nujna, so še zatrdili.
Nova uredba omogoča predelavo odpadkov v
ponovno uporabljive proizvode, in sicer tudi v
primeru, ko za posamezne odpadke niso vnaprej
predpisana merila na ravni EU ali v Sloveniji. »V
nekaterih primerih namreč ni mogoče vnaprej
določiti teh meril in je zato odločanje v vsakem
primeru posebej edini način presoje, ali je takšna
predelava odpadkov v proizvode dopustna,« so
poudarili. V takih primerih uredba nalaga
neodvisni stroki, da opravi to presojo. A mora ta
odločitev temeljiti na skrbnem razmisleku o
morebitnih vplivih nastalega proizvoda na okolje,

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

so sklenili.

Zdaj je pravi čas za nakup
Kupite hladilnik in dobite še
mešalnik s 7 hitrostmi mešanja.

65

Bizi.si
Država: Slovenija

15.07.2020
Sreda, 14:51

Kazalo

http://www.bizi.si/novice/prihodek-in-dodana-vredn...

1/2

Prihodek in dodana vrednost sta tudi v 2019
še naraščala

V Sloveniji je v letu 2019 delovalo 149.257 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Ta podjetja so v letu 2019 ustvarila s
prodajo skupno 105,6 milijarde EUR čistih prihodkov ali za 3,1 % več kot v letu 2018, pri čemer je bil prihodek višji kot v
2018 v vseh področjih dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter saniranju okolja. Največ so k
skupni rasti prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih; njihov prihodek od prodaje je bil za 978 milijonov EUR višji kot
v letu prej. Sledila so podjetja v področju trgovina (za 419 milijonov EUR), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za
410 milijonov EUR), gradbeništvo (za 376 milijonov EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 326 milijonov
EUR), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 256 milijonov EUR) ter promet in skladiščenje (za 233 milijonov
EUR).
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Rast prihodka je bila v 2019 v primerjavi z 2018 med vsemi opazovanimi področji dejavnosti najvišja v dejavnosti strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Število aktivnih podjetij v tej dejavnosti se je od 2018 do 2019 povečalo s 35.322 na
36.314. Podjetja v tej dejavnosti so ustvarila za 8 % več prihodkov in dodane vrednosti kot v letu 2018.
V gradbeništvu delalo 6.000 več oseb
V letu 2019 je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb ali 20.987 oseb več kot v letu 2018; največ od teh je delo dobilo v
gradbeništvu (6.126) in v predelovalnih dejavnostih (5.654). Med podjetji v predelovalnih dejavnostih se je število oseb, ki
delajo, najizraziteje povečalo v dejavnosti proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 9,4 %); sledila je dejavnost
proizvodnja drugih strojev in naprav (za 7,0 %).
Z oddajanjem nepremičnin se je ukvarjalo več podjetij
Podjetja, ki oddajajo nastanitvene zmogljivosti (nepremičnine) za krajši čas spadajo v področje gostinstvo, podjetja, ki dajejo
nepremičnine v najem za daljši čas, pa v področje poslovanje z nepremičninami. V letu 2019 se je glede na leto 2018 povečalo
število aktivnih podjetij v obeh skupinah, prav tako tudi njihov prihodek in dodana vrednost.
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Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z dejavnostjo počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
(I55.20) in so bila registrirana v področju gostinstvo, so v letu 2019 ustvarila za 15,7 % več prihodkov od prodaje in za 20,5 %
več dodane vrednosti, v njih pa je delalo 14,7 % več oseb kot v 2018. Med temi podjetji so prevladovala mikropodjetja v
velikostnem razredu zaposlenosti 0–1. Ta podjetja so prispevala 82,5 % dodane vrednosti in 71,0 % prihodka omenjene
dejavnosti.
Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z oddajo nepremičnin za daljši čas in so bila registrirana v področju poslovanje z
nepremičninami (L68.20), so prav tako izkazovala rast prihodka, dodane vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale.
Za to dejavnost je bilo v 2019 registriranih 2.169 aktivnih podjetij ali 284 več kot v 2018. Prihodek, ki so ga ustvarila, je bil za
10,7 % višji kot v letu 2018, dodana vrednost pa za 6,3 %.
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Več preberite tukaj.
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske
zakonodaje za gradbeništvo
Čas branja: 1 min

0
15.07.2020 10:33 Dopolnjeno: 15.07.2020 10:35

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena
zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe gradbene
zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je
izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

okolje >

Focus >

Andrej Vizjak >

Ustavno sodišče... >

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena
noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da
avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e
člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
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dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da
delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50
aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode
oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi
za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper
gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona
o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te
spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z
investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno
manj," je opozoril aprila.
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Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko
ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot
sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih
izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost
vseh spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31.
decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi
zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f

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

členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
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Prihodki podjetij so lani rasli, najbolj v
predelovalnih dejavnostih
Prijavite se na brezplačne PKP e-novice
Prijavite se na brezplačne e-novice.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za obveščanje o Poslovni
konferenci Portorož ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Čas branja: 2 min

0
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Prihodek podjetij je bil lani v primerjavi z letom 2018
večji na vseh področjih dejavnosti, razen v oskrbi z
vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter
saniranju okolja
PIA BEDENE
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
predelovalna dejavnost >
podjetja >

statistika >

nepremičnine >

gradbeništvo >

ZRS >
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Podjetja so v letu 2019 s prodajo ustvarila skupno 105,6
milijarde evrov čistih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka več kot v
letu 2018. Največ so k skupni rasti prispevala podjetja v
predelovalnih dejavnostih, kažejo statistični podatki Sursa.

Podjetja v predelovalnih dejavnostih lani
ustvarila 978 milijonov evrov več kot leta 2018
Prihodek podjetij je bil večji kot v letu 2018 na vseh področjih
dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in
odpadki ter saniranju okolja. Največ so k skupni rasti prispevala
podjetja v predelovalnih dejavnostih, saj je bil njihov prihodek
od prodaje za 978 milijonov evrov večji kot v letu prej.

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

Največjo medletno rast prihodka med dejavnostmi so imele
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, in sicer so
ustvarile za osem odstotkov več prihodkov oziroma 410
milijonov evrov. Večje prihodke so beležila tudi podjetja s
področja trgovine, in sicer za 419 milijonov evrov, gradbeništva
za 376 milijonov evrov in podjetja oskrbe z električno energijo,
plinom in paro za 326 milijonov evrov.

V gradbeništvu je lani delalo šest tisoč več oseb
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V letu 2019 je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb, kar je
skoraj 21 tisoč več kot v letu 2018. Največ od teh je delalo v
gradbeništvu (6.126) in v predelovalnih dejavnostih (5.654).
Med podjetji v predelovalnih dejavnostih se je število
najizraziteje povečalo v dejavnosti proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic, in sicer za 9,4 odstotka, sledila je
dejavnost proizvodnja drugih strojev in naprav, kjer se je število
zaposlenih povečalo za sedem odstotkov.

Povečalo se je število podjetij za oddajanje
nepremičnin
V letu 2019 se je glede na leto 2018 povečalo število aktivnih
podjetij za oddajanje nepremičnin, prav tako njihov prihodek in
dodana vrednost. Podjetja, ki oddajajo nastanitvene
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zmogljivosti (nepremičnine) za krajši čas, sodijo v gostinstvo,
podjetja, ki dajejo nepremičnine v najem za daljši čas, pa v
poslovanje z nepremičninami.

V poslovanju z nepremičninami večji prihodki,
višja dodana vrednost in več zaposlenih
Podjetja, ki so se v letu 2019 ukvarjala z dejavnostjo počitniških
domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
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bivanje, so v letu 2019 ustvarila za 15,7 odstotka več prihodkov
od prodaje in za 20,5 odstotka več dodane vrednosti. Tudi
število ljudi, ki so delali, je večje za 14,7 odstotka.
Med temi podjetji so prevladovala mikro podjetja v velikostnem
razredu zaposlenosti največ ene osebe. Ta podjetja so prispevala
82,5 odstotka dodane vrednosti in 71 odstotkov prihodka
omenjene dejavnosti.
Podjetja, ki so se v letu 2019 ukvarjala z oddajo nepremičnin za
daljši čas in so bila registrirana na področju poslovanja z
nepremičninami, so prav tako izkazovala rast prihodka, dodane
vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale. Prihodek,
ki so ga ustvarila, je bil za 10,7 odstotka večji kot v letu 2018,

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

dodana vrednost pa za 6,3 odstotka višja.

Več iz teme:
predelovalna dejavnost >
podjetja >

statistika >

nepremičnine >

gradbeništvo >

ZRS >
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Ustavno sodišče ustavilo
izvajanje ukrepov
protikoronskega zakona, ki
bi nevladnikom otežili
zaviranje gradbenih
projektov
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Ustavno sodišče - Foto: Bobo
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2.
člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s
področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do
končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in
Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo
za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega
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odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene
s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta
2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog
omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status,
da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na
najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo
izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi

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

pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje
uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo
te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo
z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno
blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s
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slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo.
Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije
za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za
dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada
veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona
podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2.
člena tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne
odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d
člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega
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protikoronskega zakona, so zapisali.
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Ustavno sodišče ustavilo izvajanje nove gradbene zakonodaje
UREDNIŠTVO • 6 ur
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Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne
dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in
drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje
objektov.

Začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja
okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo
gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
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100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s
sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti
izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno
dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.

Pospeševanje gradbene aktivnosti
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile
gradbeno aktivnost. “Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v
državno blagajno manj,” je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z
določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne
organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2.
členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.

Zadrževanje členov protikoronskega zakona
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Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega protikoronskega
zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim
odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona,
so zapisali.

81

16.07.2020

Delo

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/2

Površina: 656 cm2
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da teh dokazil še dolgo ne bo.

se v presoji izkazalo,

če

pridobitve

pridobiti.

vestitor

protiustavne.

soglasja.

povzročilo

določb,

stranskega udeleženca v postop-

bi

lahko

izpodbijanih

prihodnjega leta odvzet položaj
ku
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ki bi jih

izvrševanje

do konca

zagona

vla-

škodljivih

posledic zaradi manjših možnosti

nostno. Ker so te določbe zadržane,
lahko nevladne okoljske organiza-

cije v integralnem postopku izdaje
gradbenega dovoljenja sodelujejo
pod

pogoji,

ki

določa

jih

gradbeni

zakon.
Omejitve še obstajajo
»Sklepe

ustavnega

skrbno proučili
pri nadaljnjih

in

sodišča
jih

bomo

upoštevali

zakonov

pripravah

s področja urejanja prostora in gra-

denj,« pravijo na MOP. Dodajajo, da
velja zakon o ohranjanju narave, ki
nevladnim organizacijam z malo
člani nalaga prilagoditev novim
pogojem, sicer bodo izgubile status, da delujejo v javnem interesu.
V tem primeru tudi ne bodo mogle
več pridobiti statusa stranskega
udeleženca v postopkih pridobitve
gradbenega dovoljenja.
Odvetnik

Tomaž Petrovič,

ki so-

deluje z Društvom za preučevanje
rib, meni, da bi tudi ta zakon verjetno

potreboval

pravni

interes

ustavno presojo.
je

pri nas

težko

A
do-

kazati, če se škoda še ni zgodila, nevladne
da se

organizacije

pa

imajo čas,

prilagodijo. Petrovič

je

sicer

prepričan, da gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice še
dolgo ne bo. Upravno

sodišče, ki je

odpravilo okoljevarstveno dovolje-
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VLADA
Predsednik

vlade

Janez Janša

je

ki se

»spraševali, zakaj

Posavce,

savce in
mnogi

TRETJI RAZVOJNI

O

turo Jernej

ribice«,

NEKAJ

ki

je

dovoljenja,
javne koristi

in

društvo za

obskurno

septembra

letos«.

OSTAJA

okolje

in prostor obžalujejo zadržanje dela spreučinkovitejše gradnje, ki se nanaša na zastopanje

za

organizacij

Ocenjujejo

člen

in sicer:

načrtovana

nevladnih

dovoljenja.

kako

Za-

osi,

ni tretje razvojne

na ustavno sodišče. Minister za infrastrukmeni, daje sodišče zadržalo »prvo lopato na tretji

DOLOČB ŠE

zakonodaje

interesov

100. h,

pa

bila

Na ministrstvu za
memb

še

jo blokira

ki

Belokranjce,

vse Korošce,

usmeril

Vrtovec

osi,

razvojni

na twitterju

ni obvoznice,

drugi, zakaj

zaščito zlate

bodo

OSI

v postopkih

da pomemben

pa,

pridobivanja

gradbenega

zakonodaje

del

ostaja

veljaven,

določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega
c, ki določa mnenja v postopkih, prevlada druge

100. b, ki

člen

100.

100. č, preprečitev

v členu

ki opredeljuje

nujne

v členu 100. d ter člen

podvajanja

prednostne

in

zadeve.

Tomaž
Petrovič

smo izpodbijali,

Kar

znebili

pa se

kot

smo

prste,

ustavno

je

»največjih

mi. Če

ne bodo

mogli

niso

gleda pod

vsega

narediti

tako, kot so si zamislili. Glavni interes
je

integralnem

postopku

tudi

za preučevanje

Društvo

V tem
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Mokrice,

hidroelektrarna

primeru je

kaj

na hitro ne

ustavno sodišče

v letu, bom

rib.

pa tudi

zakona

omejitve

enake

kot pred

organizacije

zakonodaji,

šča,

je najvišja sodna
odločitev

lahko

Zdaj

bomo

ustavnega sodi-

na odločitev

ki

zdaj

nevladne

bodo še naprej

v postopkih.

ni

zato

zakona

epidemijo,

čakali

njegovo

vlada

nevladnike

za

so določbe gradbenega

sodelovale

v

upravno sodišče

narediti,
bo

bo

moralo biti

jasno povedalo,
in tega

tu

spreminjala,

so v protikoronski

težakov«,

jim nekdo

gradbenega

Vsebine

so-

ni zadržano,

dišče zadržalo. Vse

ni

stopnja

in

na

pritožbe.

mora investitor
more.

odločilo prej

Če

kot

presenečen.

Smp
(WwwTW~~ rti
Okoljevarstveniki

vidijo v odločitvi ustavnega

sodišča predvsem

zmago

nad

projektom

hidroelektrarne

Mokrice.

Foto

Uroš

Hočevar
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Krčenje gradbeništva
tretji mesec zapored
Gradbena dela Maja na letni ravni
nižja za 13,7 odstotka
Ljubljana

-

Gradbeništvo

Vrednost opravljenih

se krči.

gradbenih

del se je maja tretji mesec zapored

skrčila;

bila je 2,8

odstotka
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nižja kot aprila in 13,7 odstotka
nižja kot maja lani.

odstotka nižja je bila

V maju se je glede na mesec prej po

podatkih

državnega

skrčila

2,8
vrednost gradbenih del
maja kot aprila

statističnega

in sicer za 7,3 odstotka.
inženirskih objektih

na stavbah (za 0,3
odstotka) kot na gradbenih inženir-

bah,

skih objektih (za 4,5 odstotka).

bilo znižanje

urada

tako

Tudi v letni primerjavi je maj
zaporedni mesec, ko se je

tretji

vrednost

gradbenih

in sicer je bila

del

marca nižja

skrčila,
za

2,1

odstotka, aprila za 6,9 odstotka in
maja, kot rečeno, za 13,7 odstotka.

mesecih tega leta
so se v primerjavi z istim obdobjem lani bolj skrčila dela na stavV prvih petih

gradbenih

Med

je

manjše, 1,1-odstotno.

so se namreč nedela na stavbah, predvsem

epidemijo

katera

ustavila,

naseljenih,

sta

Na

direkcija

in družba
pospešiti

za

avtoceste

obnovo

epidemije

medtem

ko

infrastrukturo

za
-

poskušali

takrat

zaradi

praznih državnih cest

in avtocest.
N. G.
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Ustavno sodišče ustavilo gradbene
projekte v vrednosti 7,7 milijarde evrov
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Facebook

Twitter

0

Foto: STA

“Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni 3.
razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito
zlate ribice, se obrnite na Ustavno sodišče RS,” se je predsednik vlade Janez Janša odzval na
odločitev Ustavnega sodišča za začasno zadržanje izvrševanja členov na področju gradbeništva
v drugem proti kriznem korona paketu.
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s
področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje
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tega dela zakonodaje zadržano. “Me prav zanima kako, če sploh, je Ustavno sodišče ocenilo in tehtalo
škodljive posledice, ki bodo nastale, ker se ne bo pospešilo gradbenih aktivnosti,” odzval vodja vladne
svetovalne skupine za odpravljanje posledic epidemije covid-19 nekdanji minister za gospodarstvo v
Ropovi ter Pahorjevi vladi dr. Matej Lahovnik.

Preberi tudi: “Izjave o uničenju narave so bedaste in kažejo bolečino ob izgubi ogromnih
ﬁnančnih sredstev”

Nevladne okoljske organizacije so dobile prvo zadoščenje na Ustavnem sodišču. Ministrstvo za okolje
je na predlog poslanske skupine SNS oblikovalo sklepe pod kakšnimi pogoji lahko v postopkih
pridobivanja gradbenega dovoljenja sodelujejo okoljske nevladne organizacije. V našem mediju smo
večkrat izpostavili, da gre eminentnim okoljskim nevladnim organizacijam le za lagodno delovanje na
račun slovenskih davkoplačevalcev in nagajanje potencialnim investitorjem. Le-ti so mnogokrat zaradi
katastrofalne zakonodaje prejšnjih levih vlad raje vrgli puško v koruzo. Spomnimo, nevladniki so šli tako
daleč, da so vandalizirali hišo okoljskega ministra dr. Andreja Vizjaka z napisom “Vizjak, spavaš ti
mirno“. Dogodek bi naj po informacijah medija Demokracija storila radikalna aktivistka Nicoleta Nour.

Jernej Vrtovec obžaluje, da zaradi odločitev Ustavnega sodišča se ne bo pričela gradnje tretje
razvojne osi

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

Namen zakona je pospešiti začetek izvedbe del investicij, ki so pripravljene, imajo tudi zaprto ﬁnančno
konstrukcijo, a stojijo zaradi birokratskih zapletov na tem ali onem uradu oziroma ministrstvu, je povedal
okoljski minister dr. Andrej Vizjak ob predstavitvi zakona. S tem zakonom bi poslali pomembno
sporočilo gospodarstvu, da si aktualna vlada želi spodbujati investicijski cikel in “so v Sloveniji zaželeni
vsi, ki želijo vlagati v okoljsko sprejemljive projekte.”

Zaradi odločitve Ustavnega sodišča so zaustavljeni gradbeni projekti v vrednosti 7,7 milijarde
evrov. Vseh projektov je 187. Na seznamu se je tako znašlo za 310 milijonov evrov projektov s
področja okolja, 650 milijonov evrov energetskih projektov, prometni projekti so težki 4,5 milijarde
evrov.
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Kot je v svojem odzivu že zapisal predsednik vlade Janez Janša, se bo zaradi odločitve Ustavnega
sodišča ne bodo pričeli projekti na izgradnji tretje razvojne osi. Podobno razočaranje je delil minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec. “Ustavno sodišče je z današnjo odločitvijo zadržalo tudi “prvo lopato” na
Tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos.” Ustavno sodišče je zopet dokazalo, da so raje
padli na medijsko jokanje nevladnikov in obskurnih okoljski društev, ki so sami sebi namen.

Predlagatelj “spornih” členov Zmago Jelinčič Plemeniti razkriva, da gre le za okoljske
proračunske privilegirance
Zato je popolnoma nerazumljivo, da se je zakonodajalec prvič v času samostojne Slovenije odločil, da
uredi področje vlaganje pritožb na različne pomembne infrastrukturne projekte. Predsednik SNS-a
Zmago Jelinčič nam je v preteklosti zaupal, da gradnjo tretje razvojne osi blokira nevladno društvo s
tremi člani. Prav zaradi tega so se zgodile spremembe. A ubogi “okoljski nevladniki” so izkoristili
medijski aparat v lasti levih struj in zagnali hujskaško kampanjo o koncu demokracije v Slovenije. Po
njihovem mnenju pa bi Slovenija postala ena velika gradbena jama.
“Izjave, da bo z naravo konec, so bile bedaste in kažejo na nivo protestnikov. Nedvomno gre za
bolečino ob izgubi ogromnih ﬁnančnih sredstev za minimalno ali nikakršno delo. Sicer pa so bili protesti
zgolj v Ljubljani, kar ni čudno in se sklada z ugotovitvijo, da je 90 odstotkov teh organizacij

v

Ljubljani,” se je na neutemeljene obtožbe odzval predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Jelinčič Plemeniti v mesecu maju za naš medij.
A po besedah Zmaga Jelinčiča gre v večini za proračunske privilegirance, ki imajo svoje sedeže v
državnih prostorih in imajo večinoma sedež v Ljubljani. Med drugim je izpostavil primer privatne
fundacije Umanotera, ki je iz državnega proračuna prejela že 1.957.382,88 evra po podatkih Erarja.
Luka Perš

Oznake

Andrej Vizjak

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Matej Lahovnik

ustavno sodišče
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OKOLJE /GRADBENA ZAKONODAJA

Ustavno

sodišče
zamrznilo

vladne bližnjice
Ustavno sodišče je zadržalo

izvajanje tistih sprememb v
protikoronskih megazakonih,

ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje

skih organizacij

okolj-

v postopkih
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izdaje gradbenih dovoljenj.
/ Anja

Hreščak

Ustavni sodniki so zadržali izvajanje
tistih protikoronskih zakonskih ukrepov, ki zadevajo sodelovanje
skih organizacij v postopkih
gradbenih dovoljenj. Pobudo

okoljizdaje
za

oce-

no ustavnosti

so

dale tri okoljske or-

ki

so

bile

ganizacije,
topku
za

izdaje

tvo

za

stranke

pos-

v

gradbenega dovoljenja

hidroelektrarno

društvo Focus,

Mokrice,

zavod

preučevanje rib

Lutra

to

so

in Druš-

Slovenije. Vsi

trije bi z novimi pravili izgubili pravico,

da

novih pogojev, ki

roma

še naprej kot

stranski udele-

ženci sodelujejo v tem postopku, ozi-

njevali.

Ustavno

obravnavalo
zato

jih prinašajo

ne bi

spremembe zakona,

sodišče

več izpolbo

absolutno

zadevo

prednostno,

bi lahko bila končna

odločitev

da so tudi protiustavne,« dodaja.
Pobudniki ustavne presoje sicer zatrjujejo,

da

omogočajo

nove

izdajo

zakonske

ljenj v integralnem postopku brez so-

sprejeta septembra.

delovanja

tak sklep o zadržanju izvajanja zakonskih določb pomeni, da

roma slednje z novimi pogoji

»V teoriji

je ustavno sodišče
staja velika

presodilo, da

ob-

da bi lahko

verjetnost,

bile te določbe protiustavne,« o končni odločitvi ugiba
rektor

centra

(CNVOS).

polovici

»V

Goran Forbici,

nevladnih
praksi

primerov,

določbe zadržane,

se

v

di-

organizacij

je

v več

katerih

kasneje

so

določbe
dovo-

gradbenih

nevladnih organizacij

ozi-

in kraj-

šimi roki ključno omejujejo.

Nadaljevanje e

4

Pobudo za začetek ustavnosti
so dale tri okoljske organizacije
ki so bfle stranke v postopku

kot

izdaje gradbenega dovoljenja

bile

za hidroelektrarno Mokrice.

izkazalo,
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Ustavno sodišče sprejelo
pomembno odločitev

1,36
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Avtor: I. M.
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Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za
oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz
prvega protikoronskega zakona. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje
zadržano. Ministrstvo za okolje in prostor
odločitev sodišča obžaluje, a hkrati meni, da
pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena
z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

veljaven. "Ustavno sodišče je z današnjo
odločitvijo zadržalo tudi "prvo lopato" na Tretji
razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra
letos," pa se je na Twitterju odzval infrastrukturni
minister Jernej Vrtovec.
NOVICE

Dobre novice iz ZDA: cepivo za
koronavirus je izjemno uspešno
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Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib
Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v
začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka
100. d člena, pa 100. e, 100. f in drugega odstavka 100. g člena
noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja
gradnje objektov, piše STA.

Spremembe bodo občutno pospešile gradbeno aktivnost
100. d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega
zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za
vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni
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postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100. e člen omogoča
začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100. f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki
imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo
gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva,
najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz.
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najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti
izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100. g člen pa enake pogoje uvaja še
za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju
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narave.

Okoljski minister Andrej Vizjak

Foto: STA
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Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje
poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in
posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v
nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in
aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo,
da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih
izpolnjevati pogoje ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti
nazaj. Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati,
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vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega
protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021, piše STA.
DOM

Okoljevarstveniki pozivajo k delu od
doma tudi v prihodnje

Ustavni sodnik Marko Šorli je v zadevi sprejel odklonilno ločeno
mnenje, v katerem je med drugim zapisal:
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"Glasoval sem proti sprejemu pobude v obravnavo. Po ustaljeni praksi
Ustavnega sodišča mora biti za sprejem pobude izkazan neposreden in
konkreten interes. Pobudnik mora izkazati, da izpodbijani predpis
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v
njegov pravni položaj. Hipotetičen pravni interes oziroma pravni
interes, ki bo morda v prihodnosti šele nastal, ne zadostuje. Pobudnik
ima glede obstoja pravnega interesa trditveno in dokazno breme. V
obravnavani zadevi pobudniki niso izkazali, da izpodbijani predpis
neposredno učinkuje na njihov pravni položaj, vendar je Ustavno
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sodišče pobudo kljub temu sprejelo v obravnavo."

Ministrstvo bo današnjo odločitev preučilo
Kot so nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor, obžalujejo
zadržanje dela sprememb zakonodaje za učinkovitejše gradnje, ki se
nanaša na zastopanje interesov nevladnih organizacij v postopkih
pridobivanja gradbenega dovoljenja.

95

Times.si
Država: Slovenija

15.07.2020
Sreda, 09:16

Kazalo

http://www.times.si/slovenija/ustavno-sodisce-spre...

8 / 14

"Na ministrstvu ocenjujemo, da pomemben del zakonodaje, ki je bila
pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v veljavi, in
sicer: 100. b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja, 100. c člen, ki določa mnenja v postopkih, prevlada druge
javne koristi v 100. č členu, preprečitev podvajanja v 100. d členu ter
100. h člen, ki opredeljuje nujne in prednostne zadeve," so nam
pojasnili ter dodali, da bodo na ministrstvu sklepe ustavnega sodišča
skrbno preučili in jih upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s
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področja urejanja prostora in gradenj.
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Foto: STA

"Kljub temu velja opozoriti, da je v veljavi zakon o ohranjanju narave,
ki nevladnim organizacijam z malo članov nalaga prilagoditev novim
pogojem, sicer bodo izgubile status, da delujejo v javnem interesu. V
tem primeru tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega
udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja," so še
izpostavili na ministrstvu.
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NOVICE

Posnetek, ki prikazuje plastično
katastrofo na dnu Jadrana #video

Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča
Pobudniki ustavne presoje pa so na drugi strani z odločitvijo sodišča
zadovoljni. Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra
nevladnih organizacij je za STA poudarila, da so pobudniki tako
odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo
do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil
vsiljen v času koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova tekli

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

po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".
Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili
protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v
vmesnem času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z
veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne veljajo
več in je treba prenehati ta dejanja," je poudarila.
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Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se na primer v tem času niso
mogle vključiti nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji
niso izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica odgovorila, da bo
lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, zdaj uporabil izredna pravna
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sredstva in ga znova dosegel, poroča STA.

Foto: STA
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Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica,
obravnavalo vse člene, ki so jih predlagali pobudniki, z izjemo prvega
odstavka 100. g člena iz noveliranega prvega protikoronskega zakona.
Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje. Prav
tako je ustavno sodišče za vse predlagane člene (znova z izjemo
prvega odstavka 100. g člena) do končne presoje zadržalo izvrševanje.
Sodišče je sicer, kot je še poudarila sogovornica, priznalo pravni
interes pobudnikoma ustavne presoje Lutri in Društvu za preučevanje
rib Slovenije. S pravnim interesom nevladne organizacije Focus, ki je
bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo. Medtem ko so ustavni
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sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100. d člena, so
zavrgli pobudo glede vseh preostalih členov, ker naj ne bi na
pobudnike neposredno učinkovali. Vendar pa je sodišče v naslednji
točki odločilo, da bo samo začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih
členov (razen prvega odstavka 100. g člena), ker gre za pomembno
medsebojno povezanost zakonskih določb, poroča STA.
NOVICE

Na sodišču po dolgem premoru spet
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Vladna stran kritična
V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z
odločitvijo ustavnega sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni
projekti. "Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in
Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi,
zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito
zlate ribice, se obrnite na Ustavno sodišče RS," je na družbenem
omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo "prvo lopato" na
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tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju
spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Ustavno sodišče je prejelo tudi pobudo Roka Jarca in družbe Vitamia
za oceno ustavnosti 35. člena zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Sodišče je pobudo
zavrnilo. Prav tako je zavrnilo tudi predlog obeh pobudnikov, naj se v
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odločbi ali sklepu prikrije njuna identiteta.

Ustavno sodišče namreč meni, da pobuda ne odpira pomembnih
ustavnopravnih vprašanj ter da ime gospodarske družbe ni oseben
podatek in ga ni mogoče prikriti, prvi pobudnik pa prikritja identitete
ni konkretiziral, temveč je navajal le splošne trditve, da naj bi zaradi
vložene pobude sledila diskvalifikacija na družbenih omrežij. To za
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utemeljitev predloga po prikritju identitete ne zadošča.
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske
zakonodaje za gradbeništvo
Čas branja: 1 min

6
15.07.2020 10:33 Dopolnjeno: 15.07.2020 10:35

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena
zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe gradbene
zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je
izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.

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

STA

103

15.07.2020

Times.si

Sreda, 10:44

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

http://www.times.si/slovenija/ustavno-sodisce-zadr...

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

okolje >

Focus >

Andrej Vizjak >

Ustavno sodišče... >

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, členov 100.e in 100.f ter drugega odstavka
100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Členi veljajo za gradnjo
objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da
avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e
člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviga zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih
članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oziroma
najmanj deset tisoč evrov premoženja za ustanove. Pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za
dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper
gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona
o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo
spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z
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investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno
manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev v nasprotju s slovensko ustavo
z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavili
dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati pogoje
tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je 31. maja prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra
2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi
zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f
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členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
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Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov, Vizjakove
pospešitve na čakanju
0

Deli na:

15. Jul 2020,
09:23

Facebook
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Twitter

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do
konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega
protikoronskega zakona.
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Bobo

Protest okoljevarstvenikov pred slovenskim parlamentom. Zdaj bo ustavno sodišče preučilo
pripombe okoljevarstvenikov.

Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi
zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f
členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za
ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega
odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko
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preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek
gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za
društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa
enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno
varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Vizjak bi pospešil gradnje
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe
občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je
izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo,
ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali
dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem
trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
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Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
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zakonodaji:
»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...
8 min

V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament

19 min

Premoženjski
razkorak je v
Nemčiji mnogo
večji, kot se je
domnevalo

33 min

Šest ponudb za
mobilno aplikacijo
za sledenje
stikom z
okuženimi

52 min

Milan odkupil
pogodbo za
danskega branilca
Vse objave

Ustavno sodišče zadržalo zakonske
spremembe gradbene zakonodaje
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje tistih sprememb v protikorona
megazakonih, ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje okoljskih
organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Na vladi so si obetali, da bodo prav s temi spremembami gradbene
zakonodaje dali pospešek pomembnim državnim projektom. Med temi
je tudi hidroelektrarna Mokrice, zadnja v vrsti spodnjesavskih
hidroelektrarn (na fotografiji je hidroelektrarna Brežice). (Foto: Tomaž
Skale)

Ustavni sodniki so zadržali izvajanje tistih
protikorona zakonskih ukrepov, ki zadevajo
sodelovanje okoljskih organizacij v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. Pobudo za začetek ustavnosti
so dale tri okoljske organizacije, ki so bile stranka v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja za
hidroelektrarno Mokrice, to so društvo Focus, zavod
Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. Vsa tri
bi z novimi pravili izgubila pravico, da še naprej kot
stranske udeleženke sodelujejo v tem postopku,
oziroma novih pogojev, ki jih prinašajo spremembe
zakona, več ne bi izpolnjevali. Ustavno sodišče bo
zadevo obravnavalo absolutno prednostno, zato bi
lahko bila končna odločitev sprejeta nekje
septembra.
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»V teoriji tak sklep o zadržanju izvajanja zakonskih
določb pomeni, da je ustavno sodišče presodilo,
obstaja velika verjetnost, da bi lahko bile te določbe
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protiustavne,« o končni odločitvi ugiba Goran
Forbici, direktor centra nevladnih organizacij
(CNVOS). »V praksi se je v več kot polovici primerov,
kjer so bile določbe zadržane, kasneje izkazalo, da
so tudi protiustavne,« dodaja.

Sporne določbe
Pobudniki ustavne presoje sicer zatrjujejo, da nove
zakonske določbe omogočajo izdajo gradbenih
dovoljenj v integralnem postopku brez sodelovanja
nevladnih organizacij oziroma slednje z novimi pogoji
in s krajšimi roki ključno omejujejo. Spomnimo,
zaostreni pogoji določajo, da bi morala imeti društva
najmanj 50 aktivnih članov, zavodi najmanj tri
zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe, ustanove pa
najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove, da bi
pridobile status društva v javnem interesu. Vse te
pogoje bi morali izpolnjevati za dve leti nazaj. Nove
zakonske določbe, o katerih odloča ustavno sodišče,
hkrati omogočajo tudi začetek gradnje projektov na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, še
preden bi to postalo pravnomočno. Zaradi tega pa
naj ne bi bilo zagotovljeno učinkovito varstvo okolja,
zatrjujejo nevladne organizacije, pobudnice ustavne
presoje.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v
intervjuju za Objektiv, ki bo objavljen v soboto, glede
teh sprememb med drugim pojasnjeval, da gradbeno
dovoljenje izda pristojni organ, upravna enota. Pred
tem so pristojni zavodi, institucije in agencije že
izdala pozitivno mnenje, sicer upravna enota
dovoljenja ne bi izdala. Pregledali so ga tudi
projektanti. Če pride do revizije, o gradbenem
dovoljenju odloča okoljsko ministrstvo kot
drugostopenjski organ. Šele nato je mogoča tožba
na upravno sodišče. »Dvomim – in v preteklosti
takega primera ni bilo – da bi kljub vsem tem
varovalkam prišlo do projekta, ki bi imel
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nepopravljivo škodo. Seveda pa lahko v predpise
vnašamo nove in nove varovalke, ampak potem se
bomo pač morali sprijazniti, da bodo investitorji odšli
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drugam. Pri razvoju družbe je treba biti sorazmeren
in v neki fazi zaupati stroki,« je rekel.
Podobno tudi v državnem zboru zbor in na vladi
nasprotujejo trditvam okoljevarstvenikov ter
izpostavljajo, da je država dolžna v javnem interesu
skrbeti za zdravo življenjsko okolje, zato mora
ustavne zahteve vedno upoštevati pri izdajanju vseh
dovoljenj.

Lahko bi nastala težko
popravljiva škoda
Ustavno sodišče je upoštevalo, da bosta vsaj zavod
Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije izgubila
status stranskega udeleženca v postopku pridobitve
okoljevarstvenega soglasja za hidroelektrarno
Mokrice. Medtem pa se bodo sami postopki izdaje
gradbenega dovoljenja nadaljevali. Če bi se želele
omenjene nevladne organizacije znova vključiti v
postopek in znova pridobiti položaj stranskega
udeleženca, bi morali morali izpolnjevati nove
zakonske pogoje – a jih ne. »Ni nepomembno, da
mora država v skladu z Aarhušku konvencijo
okoljevarstvenim organizacijam s posebnim
statusom, pridobljenim z namenom varovanja okolja
in ohranjanja narave, zagotavljati dostop do upravnih
oziroma sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in
opustitev organov javne oblasti, ki so v nasprotju z
določbami notranjega prava, ki se nanaša na
okolje,« je izpostavilo ustavno sodišče.
Zato je pred odločitvijo ob zadržanju tehtalo med
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se te nove
zakonske določbe (začasno) ne bi izvrševale in bi se
torej pospešili projekti, ki po prepričanju vlade
obujajo državno gospodarstvo. »Gradnja objektov
povzroča za okolje in prostor težko popravljive
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škodljive posledice in spremembe, ki jih je težko
oziroma nemogoče odpraviti. Še toliko bolj to velja
za gradnje tako velikih in kompleksnih razsežnosti,
NAJNOVEJŠE
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kakršne so hidroelektrarne. Če bi se na podlagi
gradbenih dovoljenj taki posegi v prostor in okolje že
začeli izvajati, še preden bi Ustavno sodišče odločilo
o ustavnosti izpodbijanih določb /.../, bi nedvomno
lahko nastale tudi nepopravljive škodljive posledice
za okolje,« so zapisali ustavni sodniki (ločeno
mnenje je spisal sodnik Marko Šorli).

Vse objave
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Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov
Pobudo za oceno ustavnosti so vložile nevladne organizacije
G. C.| 15. julij 2020 ob 09:34 Zadnji poseg: 15. julij 2020 ob 12:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja
vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so zavrgli pobudo glede vseh ostalih členov, ker naj ne bi na
pobudnike neposredno učinkovali.
Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g
člena), ker gre za pomembno medsebojno povezanost zakonskih določb.

Postopki bodo tekli po stari zakonodaji
Pobudniki ustavne presoje so zadovoljni. Na drugi strani pa so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni
infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je poudarila, da so pobudniki tako odločitev sodišča pričakovali in
so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi.
Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".

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

Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v vmesnem
času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne veljajo več in je treba
prenehati s temi dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji niso
izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in ga
znova dosegel.
Sodišče je sicer priznalo pravni interes pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom
nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo.

Ustavno sodišče zadržalo "prvo lopato na tretji osi"
Vladna stran ob tem opozarja predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni projekti.
"Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo
blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se obrnite na ustavno sodišče," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez
Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo "prvo lopato" na tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju
spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Na ministrstvu za okolje in prostor so zadržanje dela sprememb zakonodaje obžalovali. "Sklepe ustavnega sodišča bomo skrbno preučili in jih
upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja prostora in gradenj," so zapisali.
Glede gradbene zakonodaje so ocenili, da "pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v
veljavi". Tako denimo še naprej veljajo 100.b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako velja 100.c člen, ki v
zvezi z mnenji mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva jasna, strokovno in pravno
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utemeljena ter obrazložena stališča, ki morajo vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č členu, preprečitev podvajanja postopkov v 100.d členu, ter 100.h člen, ki opredeljuje
nujne in prednostne zadeve.
Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju narave, ki prav tako uvaja nove pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega zakona, bodo organizacije izgubile status delovanja v
javnem interesu, v tem primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega
dovoljenja, so navedli.

Kaj določa sporna zakonodaja?
Nevladniki zaradi izključevanja pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na ustavno sodišče
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da samodejno preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek
gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki
zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno dejavnost.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.

Opozorila nevladnikov
Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona gospodarstva

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

Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU-ja in aarhuško
konvencijo. Med drugim so kot sporno poudarjali dejstvo, da morajo nevladne organizacije pogoje za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le
v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega
protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
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Ukinja se nadzor mejnih vrednosti v nekaterih odpadkih
Kaj se lahko primeša v gradbene materiale?
Al. Ma.| 15. julij 2020 ob 21:02
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: MMC RTV SLO

Okoljevarstveniki so opozorili na predlagane spremembe uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka.
Po besedah Uroša Macerla gredo spremembe v podobno smer, kot bi dali volkovom čuvati čredo ovac.
Javna obravnava sprememb uredbe o odpadkih se je končala prejšnji teden. V treh nevladnih organizacijah
(Društvo Eko krog, ŠaleškoEko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče) so "glede na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov iz
odpadkov v Moravčah in Trbovljah" pričakovali, da bodo dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji nadzor. "Predlog sprememb uredbe gre v
nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja," so zapisali v sporočilu za javnost po novinarski konferenci.

Nekateri že vgrajeni materiali neskladni
Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na
zgolj nekatere gradbene proizvode se v takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo
okoljevarstveniki. "Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij," so zatrdili.
Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg povečanega prašenja so analize in pregledi
kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih pokazali na neskladnost s slovenskim tehničnim soglasjem v izlužkih odvzetih vzorcev za
nekatere parametre. V Moravčah je, denimo, odmevna državna analiza pokazala presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom,
nikelj, svinec in fluoride.

Težke kovine, strupi ...
Če bodo predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v izlužkih,
in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode, navajajo nevladniki.
"V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je znižala začetna koncentracija
nevarnih snovi. Če bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito," je poudaril Jurij Kočar iz društva Ljudska iniciativa Moravče. "Še več:
ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah," je dodal.

Kaj uredba pomeni za sosežig odpadkov v Trbovljah
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Teš uradno zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig goriva iz odpadkov
V Društvu Eko krog, Šaleškem Eko gibanju in Ljudski iniciativi Moravče so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bodo
v Termoelektrarni Šoštanj sosežigali odpadki. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, namreč tam predelujejo v stabilizat in vgrajujejo v
nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin in drugih strupenih ter
rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri in naprej v Pako oz. Savinjo, je navedla Katja Flisiz omenjenega gibanja.
"V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima gospodarstvo. Spremembe uredbe predvidevajo, da bi
samo sebi predpisovalo nabor onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli njihovim poročilom o
stanju črede," pa je dejal Uroš Macerl iz Eko kroga.
Organizacije so v okviru javne obravnave predlagale svoje spremembe uredbe o odpadkih, v katerih so predvidele po njihovi oceni
ustrezne okoljske varovalke, upoštevanje parametrov mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v produktu in v izlužkih ter določitev parametrov
mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z upoštevanjem ustrezne evropske zakonodaje. Predlagajo tudi vzpostavitev ustreznih evidenc in
dokumentacije, ki bi zagotavljala sledljivost in nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave odpadkov v proizvode.
Kaj se lahko vgrajuje v gradbene materiale?

Ministrstvo: Uredba je plod do okolja prijaznih ciljev
Na ministrstvu za okolje in prostor so medtem v odzivu na očitke zapisali, da je predlagana uredba "plod različnih strokovnih znanj, mednarodno
primerljivih praks in predvsem zavez do EU-ja in do okolja prijaznih ciljev, ki sledijo poslanstvu ponovne uporabe odpadkov oziroma tako
imenovanemu krožnemu gospodarstvu".
Mednarodne primerjave in že samo dejstvo, da se odpadki iz Slovenije odvažajo v tujino, kažejo, da krožno gospodarstvo v tujini dejansko
deluje, navajajo na ministrstvu. Urejanje področja ravnanja z odpadki je po njihovem mnenju v prvi vrsti okoljsko vprašanje oz. obveza do zaščite
okolja. "Zato je pomembno, da se tudi Slovenija zaveže k spodbujanju in uveljavljanju EU pravnega reda in dobrih praks s področja krožnega
gospodarstva. Predelava odpadkov v proizvode je ena najpomembnejših oblik krožnega gospodarstva," so zapisali.
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Dozdajšnja ureditev v uredbi ni omogočala uresničevanja omenjenih ciljev v zadostni meri, zato je bila sprememba nujna, so še zatrdili. Nova
uredba omogoča predelavo odpadkov v ponovno uporabljive proizvode, in sicer tudi v primeru, ko za posamezne odpadke niso vnaprej
predpisana merila na ravni EU-ja ali v Sloveniji. "V nekaterih primerih namreč ni mogoče vnaprej določiti teh meril in je zato odločanje v vsakem
primeru posebej edini način presoje, ali je takšna predelava odpadkov v proizvode dopustna," so poudarili.

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

V takih primerih uredba nalaga neodvisni stroki, da opravi to presojo. A mora ta odločitev temeljiti na skrbnem razmisleku o morebitnih vplivih
nastalega proizvoda na okolje, so sklenili.
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(ODZIV) Ustavitev projektov v
gradbeništvu: Ozkogledost
predlagateljev prevlada pred interesi
države
Robert Balen

Boštjan Gorjup, predsednik GZS: ”Žalostno.”

Aktualno

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

Odzivi na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi s protikoronsko
zakonodajo in poenostavitvami s področja gradbeništva, posebej za
Večer. Boštjan Gorjup, GZS: "Žalostno, medtem pa Avstrijci gradijo vse."
Član koordinacijskega odbora, župan Tasič: "Boli izigravanje
okoljevarstvenikov. Gotovo drži, da se bodo nekatere glavne investicije
upočasnile." Mladinska iniciativa:"Nimamo informacij, a velika škoda bi
se bilo ustaviti tik pred začetkom gradnje. "
Tudi v projektu tretje osi za šaleško-koroški del se je v preteklosti že zgodilo, da je pritožba na
izdano gradbeno dovoljenje prišla tik pred zdajci in upočasnila začetek gradnje prepotrebne hitre
ceste. Tako se je namreč dolenjsko Združenje ROVO, kljub temu, da ni bilo stranka v postopku,
pritožilo na upravno sodišče v zvezi z izdanim gradbenim dovoljenjem za šaleški odsek od Gaberk
proti Koroški.
Na današnjo novico o odločitvi Ustavnega sodišča, ki se je odločilo za za ustavno presojo in
začasno zadržalo izvajanje spornih členov, se je odzval tudi predsednik Gospodarske zbornice in
direktor BSH Nazarje Boštjan Gorjup. "Žalostno. Strogo pravniško tolmačenje ter ozkogledost
predlagateljev prevlada pred interesi države, medtem pa Avstrijci gradijo ceste, železnice... vse," je
komentiral kratko.
Na naše vprašanje se je odzval tudi član koordinacijskega odbora za gradnjo tretje osi in župan
Prevalj Matic Tasič. "Ne nasprotujem temu, da Ustavno sodišče postopek pelje tako kot ga mora,
skladno z ustavo, oni pač prečiščujejo pravne zadeve, boli pa to, kar najbolj vpliva na upočasnitev
situacije, da nekatere nevladne institucije oziroma okoljevarstvene organizacije vstopijo v postopek
tik pred zdajci, preden da je gradbeno dovoljenje že pravnomočno, ne pa v postopku, ki je ves čas
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na voljo. Gre za izigravanje postopkov in temu nasprotujemo na celi črti. Gotovo lahko tako ravnanje
ustavi vse investicije, kot se je pokazalo v preteklosti, ko nekateri prav namerno povzročajo
zaustavitve postopkov in gotovo drži, da se bodo nekatere glavne investicije upočasnile."

Tomaž Ranc

Matic Tasič, Aljaž Verhovnik in Janez Bijol ob lanski napovedi protesta za gradnjo tretje osi.

In kaj meni Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za tretjo os, ki je prav včeraj praznovala šesto
obletico delovanja? "V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os podpiramo vsako prizadevanje za
čimprejšnji začetek gradnje 3. razvojne osi. Nimamo informacije, ali ta odločitev kakorkoli vpliva na
začetek gradnje v Gaberkah. Velika škoda bi se bilo ustaviti tik pred začetkom gradnje. Verjamemo,
da je mogoče pridobiti vsa soglasja za gradnjo tudi po dosedaj znani poti," je zapisal. Pred tem je
sicer minister za infrastrukturo Jernej Vrotvec na Twitterju zapisal, da je "ustavno sodišče z
današnjo odločitvijo zadržalo tudi 'prvo lopato' na Tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra
letos".
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Ustavno sodišče ustavilo gradbene projekte v vrednosti 7,7
milijarde evrov
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sreda, 15 julij 2020 16:40

Napisal Demokracija

Comments:DISQUS_COMMENTS

foto: Pixabay

“Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni 3.
razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za
zaščito zlate ribice, se obrnite na Ustavno sodišče RS,” se je predsednik vlade Janez
Janša odzval na odločitev Ustavnega sodišča za začasno zadržanje izvrševanja členov na
področju gradbeništva v drugem proti kriznem korona paketu.

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. “Me prav zanima kako, če sploh, je
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Ustavno sodišče ocenilo in tehtalo škodljive posledice, ki bodo nastale, ker se ne bo pospešilo
gradbenih aktivnosti,” odzval vodja vladne svetovalne skupine za odpravljanje posledic epidemije
covid-19 nekdanji minister za gospodarstvo v Ropovi ter Pahorjevi vladi dr. Matej Lahovnik.
Nevladne okoljske organizacije so dobile prvo zadoščenje na Ustavnem sodišču. Ministrstvo za
okolje je na predlog poslanske skupine SNS oblikovalo sklepe pod kakšnimi pogoji lahko v
postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja sodelujejo okoljske nevladne organizacije. V
našem mediju smo večkrat izpostavili, da gre eminentnim okoljskim nevladnim organizacijam le
za lagodno delovanje na račun slovenskih davkoplačevalcev in nagajanje potencialnim
investitorjem. Le-ti so mnogokrat zaradi katastrofalne zakonodaje prejšnjih levih vlad raje vrgli
puško v koruzo. Spomnimo, nevladniki so šli tako daleč, da so vandalizirali hišo okoljskega
ministra dr. Andreja Vizjaka z napisom “Vizjak, spavaš ti mirno“. Dogodek bi naj po
informacijah medija Demokracija storila radikalna aktivistka Nicoleta Nour.

Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci
spraševali, zakaj še ni 3. razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni
obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se
obrnite na #Ustavno sodišče RS. https://t.co/dE72ve2ssu

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

— Janez Janša (@JJansaSDS) July 15, 2020

Jernej Vrtovec obžaluje, da zaradi odločitev Ustavnega sodišča se ne bo pričela gradnje tretje
razvojne osi
Namen zakona je pospešiti začetek izvedbe del investicij, ki so pripravljene, imajo tudi zaprto
finančno konstrukcijo, a stojijo zaradi birokratskih zapletov na tem ali onem uradu oziroma
ministrstvu, je povedal okoljski minister dr. Andrej Vizjak ob predstavitvi zakona. S tem zakonom
bi poslali pomembno sporočilo gospodarstvu, da si aktualna vlada želi spodbujati investicijski
cikel in “so v Sloveniji zaželeni vsi, ki želijo vlagati v okoljsko sprejemljive projekte.”

Me prav zanima kako, če sploh, je Ustavno sodišče ocenilo in tehtalo
škodljive posledice, ki bodo nastale, ker se ne bo pospešilo gradbenih
aktivnosti. https://t.co/2FsrnZCFEw
— Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) July 15, 2020

Zaradi odločitve Ustavnega sodišča so zaustavljeni gradbeni projekti v vrednosti 7,7 milijarde
evrov. Vseh projektov je 187. Na seznamu se je tako znašlo za 310 milijonov evrov projektov s
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področja okolja, 650 milijonov evrov energetskih projektov, prometni projekti so težki 4,5 milijarde
evrov.
Kot je v svojem odzivu že zapisal predsednik vlade Janez Janša, se bo zaradi odločitve
Ustavnega sodišča ne bodo pričeli projekti na izgradnji tretje razvojne osi. Podobno razočaranje
je delil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. “Ustavno sodišče je z današnjo odločitvijo
zadržalo tudi “prvo lopato” na Tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos.” Ustavno
sodišče je zopet dokazalo, da so raje padli na medijsko jokanje nevladnikov in obskurnih okoljski
društev, ki so sami sebi namen.

US je z današnjo odločitvijo zadržalo tudi "prvo lopato" na Tretji razvojni
osi, ki je bila načrtovana septembra letos. https://t.co/eXOowUJtaw
— Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) July 15, 2020
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Predlagatelj “spornih” členov Zmago Jelinčič Plemeniti razkriva, da gre le za okoljske
proračunske privilegirance
Zato je popolnoma nerazumljivo, da se je zakonodajalec prvič v času samostojne Slovenije
odločil, da uredi področje vlaganje pritožb na različne pomembne infrastrukturne projekte.
Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič nam je v preteklosti zaupal, da gradnjo tretje razvojne osi
blokira nevladno društvo s tremi člani. Prav zaradi tega so se zgodile spremembe. A ubogi
“okoljski nevladniki” so izkoristili medijski aparat v lasti levih struj in zagnali hujskaško kampanjo
o koncu demokracije v Slovenije. Po njihovem mnenju pa bi Slovenija postala ena velika
gradbena jama.
“Izjave, da bo z naravo konec, so bile bedaste in kažejo na nivo protestnikov. Nedvomno gre za
bolečino ob izgubi ogromnih finančnih sredstev za minimalno ali nikakršno delo. Sicer pa so bili
protesti zgolj v Ljubljani, kar ni čudno in se sklada z ugotovitvijo, da je 90 odstotkov teh
organizacij v Ljubljani,” se je na neutemeljene obtožbe odzval predsednik Slovenske nacionalne
stranke Zmago Jelinčič Plemeniti v mesecu maju za naš medij.
A po besedah Zmaga Jelinčiča gre v večini za proračunske privilegirance, ki imajo svoje sedeže
v državnih prostorih in imajo večinoma sedež v Ljubljani. Med drugim je izpostavil primer privatne
fundacije Umanotera, ki je iz državnega proračuna prejela že 1.957.382,88 evra po podatkih
Erarja.
Luka Perš
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Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov,
Vizjakove pospešitve na čakanju

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja
gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona.

Več na Svet24.si.si
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Gradnja hiše - je gradnja nizkoenergijske dražja od klasične
Prispeval UR
Objavljeno 15 Julij 2020

Koliko stane gradnja hiše - nizkoenergijske v primerjavi s klasično, za kakšno nizkoenergijsko hišo naj se odločim,
kateri gradbeni material izbrati, kakšni so prihranki in kolikšno vlogo igrajo klimatske razmere gradbene parcele?
Danes mora biti vsaka novozgrajena hiša nizkoenergijska, zato se morda raje osredotočimo na zelo
dobro nizkoenergijsko hišo, katere poraba energije za ogrevanje je bližje vrednosti 15 kWh/m2 površine. Da bi dosegli
tako nizko porabo energije, se največ pozornosti posveča predvsem odlični izolaciji, ki je že v osnovi najpomembnejša
pri gradnji tovrstnih hiš.

Dobra nizkoenergijska hiša je lahko izgrajena z nosilno konstrukcijo, ki v
osnovi služi kot izolacija
Osnovna nosilna konstrukcija stavbe je lahko izvedena v najmanjši možni debelini skladno s predpisi ne glede na
izolativnost materialov, zadostna izolativnost je namreč v veliki meri zagotovljena z namestitvijo primerne, običajno zelo
debele (>20 cm) izolacije na zunanjih obodnih zidovih hiše.

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

Lahko se odločite za osnovno nosilno konstrukcijo, ki je dovolj izolativna, da doseže standard nizkoenergijske gradnje
hiše in ne potrebujete dodatne toplotne izolacije na zunanjem zidu, ali pa potrebuje le relativno tanek sloj.
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Ytong toplotna izolacija iz porobetona

Ne obstaja veliko gradbenih materialov, ki ustrezajo kriteriju izolativnosti
in nosilnosti hkrati, ter s tem omogočajo izvedbo enoslojnega zunanjega
zidu v nizkoenergijski gradnji brez dodatne izolacije. Takšen material je
naprimer porobeton Ytong.
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Velik vpliv na ceno gradnje nizkoenergijske hiše ima predvidena poraba
energije
Manjša je projektirana poraba energije po kvadratnem metru, višji bodo stroški
gradnje, torej se bodo približali ceni 1.400 € po kvadratu. To pomeni, da bo
cena gradnje hiše, manjše zelo dobre nizkoenergijske s 130 m2 površine dosegla
okrog 180.000 €. Klasična nizkoenergijska hiša iste velikosti bi stala približno
143.000 €. Razlika je precejšnja, vendar pa si lahko del stroškov gradnje zelo dobre
nizkoenergijske hiše povrnemo s pridobitvijo subvencije ter seveda manjšo porabo
energije v prihodnosti. Razlika v investiciji z upoštevanjem subvencije naj bi se
povrnila v približno 20 letih, kar je gledano na celotno življenjsko dobo hiše, v resnici
zelo hitro.

Gradnja hiše s porobetonom Ytong ima številne pomembne prednosti

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

Porobeton Ytong je od nekdaj znan po izolativnosti, zato ni čudno, da ga pogosto najdemo v projektih varčnih hiš. Vsak
od navedenih načinov ima svoje prednosti in slabosti, stroške gradnje pa je potrebno izračunati na podlagi dejanskih
podatkov. Seveda pa priporočljivega standarda nizkoenergijske ali pasivne hiše ne dosežemo le z gradnjo optimalno
izoliranih zidov in strehe, pač pa moramo upoštevati še lokacijo hiše, orientacijo na parceli, oblikovni faktor, stavbno
pohištvo, ter sistem ogrevanja. V primerjavi z začetki nizkoenergijske in pasivne gradnje hiš pred približno 15 leti so
cene sistemov in materialov nižje, pa kljub temu še vedno višje od cen materialov, ki jih uporabljamo za gradnjo klasičnih
hiš.
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Nizkoenergijska hiša je lahko zelo razgibana. Na sliki Ytong hiša Medija.

Okvirni stroški gradnje nizkoenergijske hiše v primerjavi z klasično
nizkoenergijsko hišo
Stroški gradnje hiše, nizkoenergijske hiše so odvisni od samega projekta in vrste materialov. Groba ocena je, da je
razlika stroška gradnja hiše - dobra nizkoenergijska hiša je od gradnje klasične nizkoenergijske hiše dražja za nekje
10%. Najdemo lahko tudi ocene stroškov gradnje nizkoenergijske hiše po kvadratnem metru (vir), ki se gibajo od 1.100
do 1.400 €/m2. Glede na ta izhodišča bi bil strošek gradnje klasične nizkoenergijske hiše (torej minimalni standard po
PURES-u) približno 1.100 €/m2. Odstopanja so lahko povezana predvsem s kakovostjo izbranih materialov.

Za več informacij o projektiranju nizkoenergijske hiše, pišite na spodnji obrazec

126

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

15.07.2020
Sreda, 10:53

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/a3af3bec31...

1/2

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov
Pobudo za oceno ustavnosti so vložile nevladne organizacije
G. C.| 15. julij 2020 ob 09:34 Zadnji poseg: 15. julij 2020 ob 12:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja
vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so zavrgli pobudo glede vseh ostalih členov, ker naj ne bi na
pobudnike neposredno učinkovali.
Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo začelo presojo ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g
člena), ker gre za pomembno medsebojno povezanost zakonskih določb.

Postopki bodo tekli po stari zakonodaji
Pobudniki ustavne presoje so zadovoljni. Na drugi strani pa so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni
infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je poudarila, da so pobudniki tako odločitev sodišča pričakovali in
so z njo zelo zadovoljni. "S tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času koronavirusa," pravi.
Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je dobra".

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

Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v vmesnem
času izvedena dejanska ali procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne veljajo več in je treba
prenehati s temi dejanji," je poudarila.
Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji niso
izpolnjevale pogojev, pa je Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, sedaj uporabil izredna pravna sredstva in ga
znova dosegel.
Sodišče je sicer priznalo pravni interes pobudnikoma ustavne presoje Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom
nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo.

Ustavno sodišče zadržalo "prvo lopato na tretji osi"
Vladna stran ob tem opozarja predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni projekti.
"Ko se boste naslednjič Korošci, Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi, zakaj ni obvoznice, ki jo
blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se obrnite na ustavno sodišče," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez
Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo "prvo lopato" na tretji razvojni osi, ki je bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju
spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Na ministrstvu za okolje in prostor so zadržanje dela sprememb zakonodaje obžalovali. "Sklepe ustavnega sodišča bomo skrbno preučili in jih
upoštevali pri nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja prostora in gradenj," so zapisali.
Glede gradbene zakonodaje so ocenili, da "pomemben del zakonodaje, ki je bila pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v
veljavi". Tako denimo še naprej veljajo 100.b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako velja 100.c člen, ki v
zvezi z mnenji mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva jasna, strokovno in pravno
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utemeljena ter obrazložena stališča, ki morajo vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č členu, preprečitev podvajanja postopkov v 100.d členu, ter 100.h člen, ki opredeljuje
nujne in prednostne zadeve.
Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju narave, ki prav tako uvaja nove pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega zakona, bodo organizacije izgubile status delovanja v
javnem interesu, v tem primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti statusa stranskega udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega
dovoljenja, so navedli.

Kaj določa sporna zakonodaja?
Nevladniki zaradi izključevanja pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na ustavno sodišče
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da samodejno preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek
gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki
zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno dejavnost.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.

Opozorila nevladnikov
Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona gospodarstva

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

Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU-ja in aarhuško
konvencijo. Med drugim so kot sporno poudarjali dejstvo, da morajo nevladne organizacije pogoje za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le
v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega
protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja
vladnih ukrepov

Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s
področja gradbene zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov.
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Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje
15.07.2020 09:18

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena > Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki
do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega
protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje
zadržano.

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

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo
za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut
za ohranjanje naravne dediščine so v začetku
maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena,
pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g
členanoveliranega prvega protikoronskega
zakona. Gre za člene s področja gradnje
objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z
uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v
fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.
Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za
društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa
enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe
občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,
je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo,
ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno
izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati
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ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži
izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter
drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.

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

Ljubljana, 15. julija (STA)
Foto: STA
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ustavno sodišče sprejelo pomembno odločitev

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne
odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
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Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva
STA

15 julija, 2020

15. julija, 2020

09:40

Pixabay

9:40

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

Novice
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj
Gradec, Vuzenica

Pixabay

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve
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je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje
naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa
100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s
področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja
okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za
društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake
pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo
na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.

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

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe občutno
pospešile gradbeno aktivnost. “Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično
bo prilivov v državno blagajno manj,” je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo, ampak
tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da
morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi
za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh spornih
členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena tretjega
protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena
v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega
protikoronskega zakona, so zapisali.
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Dnevnik.si
PROTIKORONA MEGAZAKON

Anja Hreščak
NAJNOVEJŠE
15. julij 2020
09:30
15. julij 2020 15:45
11 min
Protest proti novi
Predviden čas
branja: 4 min
medijski

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

zakonodaji:
»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...
16 min

V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament

27 min

Premoženjski
razkorak je v
Nemčiji mnogo
večji, kot se je
domnevalo

41 min

Šest ponudb za
mobilno aplikacijo
za sledenje
stikom z
okuženimi

1 ura

Milan odkupil
pogodbo za
danskega branilca
Vse objave

Ustavno sodišče zadržalo zakonske
spremembe gradbene zakonodaje
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje tistih sprememb v protikorona
megazakonih, ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje okoljskih
organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Na vladi so si obetali, da bodo prav s temi spremembami gradbene
zakonodaje dali pospešek pomembnim državnim projektom. Med temi
je tudi hidroelektrarna Mokrice, zadnja v vrsti spodnjesavskih
hidroelektrarn (na fotografiji je hidroelektrarna Brežice). (Foto: Tomaž
Skale)

Ustavni sodniki so zadržali izvajanje tistih
protikorona zakonskih ukrepov, ki zadevajo
sodelovanje okoljskih organizacij v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. Pobudo za začetek ustavnosti
so dale tri okoljske organizacije, ki so bile stranka v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja za
hidroelektrarno Mokrice, to so društvo Focus, zavod
Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. Vsa tri
bi z novimi pravili izgubila pravico, da še naprej kot
stranske udeleženke sodelujejo v tem postopku,
oziroma novih pogojev, ki jih prinašajo spremembe
zakona, več ne bi izpolnjevali. Ustavno sodišče bo
zadevo obravnavalo absolutno prednostno, zato bi
lahko bila končna odločitev sprejeta nekje
septembra.
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»V teoriji tak sklep o zadržanju izvajanja zakonskih
določb pomeni, da je ustavno sodišče presodilo,
obstaja velika verjetnost, da bi lahko bile te določbe
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

27 min

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

41 min

1 ura

Protest proti novi
medijski
zakonodaji:
»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...
V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament
Premoženjski
razkorak je v
Nemčiji mnogo
večji, kot se je
domnevalo
Šest ponudb za
mobilno aplikacijo
za sledenje
stikom z
okuženimi
Milan odkupil
pogodbo za
danskega branilca
Vse objave

protiustavne,« o končni odločitvi ugiba Goran
Forbici, direktor centra nevladnih organizacij
(CNVOS). »V praksi se je v več kot polovici primerov,
kjer so bile določbe zadržane, kasneje izkazalo, da
so tudi protiustavne,« dodaja.

Sporne določbe
Pobudniki ustavne presoje sicer zatrjujejo, da nove
zakonske določbe omogočajo izdajo gradbenih
dovoljenj v integralnem postopku brez sodelovanja
nevladnih organizacij oziroma slednje z novimi pogoji
in s krajšimi roki ključno omejujejo. Spomnimo,
zaostreni pogoji določajo, da bi morala imeti društva
najmanj 50 aktivnih članov, zavodi najmanj tri
zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe, ustanove pa
najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove, da bi
pridobile status društva v javnem interesu. Vse te
pogoje bi morali izpolnjevati za dve leti nazaj. Nove
zakonske določbe, o katerih odloča ustavno sodišče,
hkrati omogočajo tudi začetek gradnje projektov na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, še
preden bi to postalo pravnomočno. Zaradi tega pa
naj ne bi bilo zagotovljeno učinkovito varstvo okolja,
zatrjujejo nevladne organizacije, pobudnice ustavne
presoje.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v
intervjuju za Objektiv, ki bo objavljen v soboto, glede
teh sprememb med drugim pojasnjeval, da gradbeno
dovoljenje izda pristojni organ, upravna enota. Pred
tem so pristojni zavodi, institucije in agencije že
izdala pozitivno mnenje, sicer upravna enota
dovoljenja ne bi izdala. Pregledali so ga tudi
projektanti. Če pride do revizije, o gradbenem
dovoljenju odloča okoljsko ministrstvo kot
drugostopenjski organ. Šele nato je mogoča tožba
na upravno sodišče. »Dvomim – in v preteklosti
takega primera ni bilo – da bi kljub vsem tem
varovalkam prišlo do projekta, ki bi imel
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nepopravljivo škodo. Seveda pa lahko v predpise
vnašamo nove in nove varovalke, ampak potem se
bomo pač morali sprijazniti, da bodo investitorji odšli
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

27 min

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

41 min
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medijski
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»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...
V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament
Premoženjski
razkorak je v
Nemčiji mnogo
večji, kot se je
domnevalo
Šest ponudb za
mobilno aplikacijo
za sledenje
stikom z
okuženimi
Milan odkupil
pogodbo za
danskega branilca
Vse objave

drugam. Pri razvoju družbe je treba biti sorazmeren
in v neki fazi zaupati stroki,« je rekel.
Podobno tudi v državnem zboru zbor in na vladi
nasprotujejo trditvam okoljevarstvenikov ter
izpostavljajo, da je država dolžna v javnem interesu
skrbeti za zdravo življenjsko okolje, zato mora
ustavne zahteve vedno upoštevati pri izdajanju vseh
dovoljenj.

Lahko bi nastala težko
popravljiva škoda
Ustavno sodišče je upoštevalo, da bosta vsaj zavod
Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije izgubila
status stranskega udeleženca v postopku pridobitve
okoljevarstvenega soglasja za hidroelektrarno
Mokrice. Medtem pa se bodo sami postopki izdaje
gradbenega dovoljenja nadaljevali. Če bi se želele
omenjene nevladne organizacije znova vključiti v
postopek in znova pridobiti položaj stranskega
udeleženca, bi morali morali izpolnjevati nove
zakonske pogoje – a jih ne. »Ni nepomembno, da
mora država v skladu z Aarhušku konvencijo
okoljevarstvenim organizacijam s posebnim
statusom, pridobljenim z namenom varovanja okolja
in ohranjanja narave, zagotavljati dostop do upravnih
oziroma sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in
opustitev organov javne oblasti, ki so v nasprotju z
določbami notranjega prava, ki se nanaša na
okolje,« je izpostavilo ustavno sodišče.
Zato je pred odločitvijo ob zadržanju tehtalo med
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se te nove
zakonske določbe (začasno) ne bi izvrševale in bi se
torej pospešili projekti, ki po prepričanju vlade
obujajo državno gospodarstvo. »Gradnja objektov
povzroča za okolje in prostor težko popravljive
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škodljive posledice in spremembe, ki jih je težko
oziroma nemogoče odpraviti. Še toliko bolj to velja
za gradnje tako velikih in kompleksnih razsežnosti,
NAJNOVEJŠE

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Milan odkupil
pogodbo za
danskega branilca

kakršne so hidroelektrarne. Če bi se na podlagi
gradbenih dovoljenj taki posegi v prostor in okolje že
začeli izvajati, še preden bi Ustavno sodišče odločilo
o ustavnosti izpodbijanih določb /.../, bi nedvomno
lahko nastale tudi nepopravljive škodljive posledice
za okolje,« so zapisali ustavni sodniki (ločeno
mnenje je spisal sodnik Marko Šorli).

Vse objave
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SLOVENIJA

Vir slike: Dnevnik

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

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela
protikoronske zakonodaje na področju
gradbeništva
Vir Dnevnik

15.07.2020 07:30

2

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje
spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega...
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Ustavno sodišče bo preučilo očitke okoljevarstvenikov, Vizjakove
pospešitve na čakanju
0
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Facebook

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

Twitter

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do
konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega
protikoronskega zakona.
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Bobo

Protest okoljevarstvenikov pred slovenskim parlamentom. Zdaj bo ustavno sodišče preučilo
pripombe okoljevarstvenikov.

Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi
zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f
členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za
ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti četrtega
odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko
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preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek
gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za
društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa
enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno
varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Vizjak bi pospešil gradnje
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe
občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je
izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo,
ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno izpostavljali
dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem
trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.

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

Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
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Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje
15.07.2020 09:18

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena > Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki
do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega
protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje
zadržano.

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

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo
za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut
za ohranjanje naravne dediščine so v začetku
maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena,
pa 100.e, 100.f in drugega odstavka 100.g
členanoveliranega prvega protikoronskega
zakona. Gre za člene s področja gradnje
objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z
uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v
fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.
Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za
društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov
premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa
enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da bodo te spremembe
občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,
je izgubljen in posledično bo prilivov v državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s slovensko ustavo,
ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo. Med drugim so kot sporno
izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije za sodelovanje v postopkih izpolnjevati
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ne le v danem trenutku, ampak tudi za dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada veljavnost vseh
spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona podaljšala do 31. decembra 2021.
Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena
tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne odločitve se tudi zadrži
izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter
drugim odstavkom 100.g člena prvega protikoronskega zakona, so zapisali.

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

Ljubljana, 15. julija (STA)
Foto: STA
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Ustavno sodišče z odločitvijo o začasnem zadržanju nekaterih
členov ZIUZEOP pritrdilo nevladnim organizacijam
Share

Ljubljana, 15. julij 2020 - Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje spornih določil interventnega zakona glede NVO
in okoljskih presoj in bo odločalo o ustavnosti teh členov.
Ustavno sodišče je objavilo odločitev o pobudi in predlogu za začasno zadržanje določenih členov Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Interventni zakon),
katerih veljavnost je bila do konca 2021 podaljšana z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19. Izvajanje vseh predlaganih določil je začasno zadržalo in bo odločalo o njihovi protiustavnosti. Tako
glede okoljevarstvene presoje, sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih in gradnje po pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja velja sedaj spet Gradbeni zakon v celoti.
Nevladne organizacije, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društvo za preučevanje rib Slovenije in LUTRA, Inštitut
za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložile pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določil
interventnega zakona, ki je posegel tudi v postopke dovoljevanja gradnje objektov s pomembnimi vplivi na okolje (več info o
pobudi). Šlo je za naslednje ureditve, s katerimi je interventni zakon spremenil pravila, kot jih določa Gradbeni zakon za
integralni postopek (to je postopek, ki združuje gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, torej presojo vplivov
objekta na okolje). Šlo je za naslednja določila:

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

- glede novih pogojev za nevladne organizacije, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije s statusom delovanja v
javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, da lahko sodelujejo v postopku integralnega dovoljenja in
jih morajo izpolnjevati za dve leti nazaj (100f člen Interventnega zakona);
- glede tega, da dosedanji stranski udeleženci – nevladne organizacije v postopku okoljevarstvenega soglasja izgubijo
položaj stranke, če investitor nadaljuje postopek v integralnem postopku (četrti odstavek 100d. člena);
- glede tega, da se lahko gradi že pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, torej preden tudi sodišče ugotovi ali je
presoja vplivov na okolje zakonita (100e člen);
- glede tega, da morajo nevladne organizacije, ki vlagajo tožbo zoper gradbeno dovoljenje tudi izpolnjevati nove pogoje za
NVO (drugi odstavek 100g. člena).
Vsa navedena določila je Ustavno sodišče zadržalo do izdaje končne odločitve o presoji ustavnosti navedenih določil. Iz
obrazložitve odločitve izhaja, da je Ustavno sodišče:
- priznalo pravni interes Društvu za preučevanje Rib in LUTRI, ker sta neposredno udeleženi v postopku okoljevarstvenega
dovoljenja (HE Mokrice) in ju posledice Interventnega zakona neposredno prizadenejo; zato niti ni preizkušalo pravnega
interesa tretjega pobudnika;
- sprejelo pobudo za presojo ustavnosti glede določila četrtega odstavka 100d. člena, po katerem nevladne organizacije
izgubijo položaj stranskega udeleženca v postopku, če ne izpolnjujejo novih pogojev (1. točka izreka odločitve);
- zavrglo pobudo glede presoje ostalih določil, saj na položaj organizacij pobudnic neposredno ne učinkujejo (2. točka
izreka odločitve);
- samo začelo postopek presoje ustavnosti ostalih določil, saj je določilo, ki ga je sprejelo v obravnavo v integralnem
postopku v taki medsebojni zvezi z drugimi določili, da jih je potrebno obravnavati skupaj (3. točka izreka odločitve);
- začasno zadržalo izvajanje vseh predlaganih določil, razen prvega odstavka 100g. člena, ki je skrajšal rok za vložitev
tožbe (4. točka izreka odločitve).
To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o
sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in da se lahko gradi šele po pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja.
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Prispevek delavcev migrantov k razvoju Evrope in Slovenije in v
času pandemije COVID-19
15.7.2020

Karitas, Migracije
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Pandemija Covid-19 je osvetlila vlogo bistvenih
delavcev pri ohranjanju evropskega zdravstvenega
varstva, dobavnih verig in kme jskih sistemov. Dolgo
smo zanemarjali dejstvo, da tudi migran , vključno z
begunci, predstavljajo pomemben delež teh delavcev.
Evropa se lahko ob tem zave, kakšen je njihov prispevek k razvoju in jim omogoči, da bodo
lahko razvijali svoje sposobnos in spretnos , ter jim hkra zagotovi spoštovanje njihovih
osnovnih pravic. 16.7.2020 v sklopu projekta MIND na socialnih omrežjih 11 organizacij
Karitas v Evropi poteka akcija ozaveščanja z naslovom »24 ur brez« #24hwithout, To je dan,
v katerem si lahko preko različnih zgodb ljudi predstavljamo, kakšno bi bilo naše življenje in
družba brez delavcev migrantov. Spremljate akcijo in slovenske zgodbe na FB Skupni dom.
Kriza covida-19 je osvetlila pomen bistvenih delavcev pri spopadanju evropskih družb s
pandemijo. Migran in begunci pa imajo, kot je v nedavni seriji raziskav Skupni dom o
povezanos migracij in razvoja (caritas.eu/common-home-series/) poudarila mreža Karitas
v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih
sektorjih, kot so na primer logis ka, kme jstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in
znanost. Nedavna študija Evropske komisije je pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj
navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri čemer mnogi prihajajo iz držav zunaj
Evrope. V nekaterih poklicih so delavci migran , pogosto ženske, močno zastopani, na
primer pri čiščenju (25 % skupnega deleža), rudarstvu in gradbeništvu (17 %), osebni negi
(14 %), upravljanju strojev (13 %) in predelavi hrane (11 %). Med krizo covida se je odvisnost
Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju je 1 od 5 delavcev, ki predelujejo
hrano v Evropski uniji, migrant (vključno z begunci).
Pogosto ostane prikrito, da migran , zlas v slabo plačanih sektorjih, nimajo enakih
možnos kot domačini. Ugotovitve slovenske raziskave Naš skupni dom so, da delavci
migran , ki v Slovenijo prihajajo večinoma iz držav Zahodnega Balkana, igrajo pomembno
vlogo pri zapolnjevanju vrzeli pomanjkanja delovno ak vne populacije, ki nastaja zaradi
staranja prebivalstva in odhoda številnih mladih v tujino. Migran v državo prinašajo delo in
veščine, prav tako pa so pripravljeni dela v s h sektorjih in dejavnos h, ki zaradi nizkih
plačil in slabših pogojev dela ter negotovos zaposlitve, pogosto ne pritegnejo domačih
delavcev in delavk. Največ jih je zaposlenih v nekaterih najbolj ključnih sektorjih industrijske
dejavnos , to je v gradbeništvu, kateremu sledita proizvodnja ter prevozništvo in
skladiščenje. Že od 60-ih let 20. stoletja pomembno prispevajo k industrijskemu in
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gospodarskemu razvoju Slovenije. Delavci migran , ki prispevajo tudi v naš nacionalni
sistem socialne varnos , so na žalost pogosto žrtve izkoriščanja in kršenja človekovih pravic.
Več o tem v slovenski publikaciji Naš skupni dom.

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

V Avstriji je na primer na splošno verjetneje, da migran v primerjavi z domačini delajo v
negotovih razmerah, imajo nižje plače, so bolj izpostavljeni tveganju brezposelnos in
nimajo skoraj nobenih možnos za poklicno napredovanje. V kme jskem sektorju
v Italiji in Španiji, kjer se delavci običajno zaposlijo neformalno, je organizacija Caritas
ugotovila, da so delavci migran zelo ranljivi za izkoriščanje delovne sile, pogosto živijo v
pomanjkanju in imajo omejen dostop do socialne varnos ali pa ga sploh nimajo. Kot je
razvidno iz poročil organizacije Caritas Europsa, je na splošno v primerjavi z domačimi
delavci verjetneje, da delavci migran živijo pod pragom revščine. Covid-19 je samo še
poslabšal to žalostno stanje: ker je verjetnost, da migran delajo v negotovih razmerah,
večja, so bili
tudi bolj izpostavljeni vplivu ukrepov zaprtja, kot kaže napovedani
upad denarnih nakazil po svetu za 23 % – tj. prihodkov, ki jih migran pošiljajo domov
svojim družinam.
Kljub zanašanju Evrope na migrante in begunce pri ohranjanju svojih osnovnih storitev,
številne evropske države doslej še niso priznale pozi vnega vidika migracij. Čeprav so
migran dejansko pomembni za evropska gospodarstva in družbe, Evropska unija in njene
države članice zagotavljajo le zelo malo varnih in rednih migracijskih po iz držav zunaj
Unije, s čimer ustvarjajo pogoje za več nezakoni h prihodov. Tudi če državljani, ki niso iz EU,
zakonito vstopijo v EU, le stežka ohranijo dovoljenje za prebivanje zaradi zahtev, na katere
pogosto nimajo vpliva (npr. nezmožnost dokazovanja formalne zaposlitve, negotova delovna
mesta itd.). Poleg tega se migran po vsej Evropi (zlas
s , ki ne prihajajo iz Evrope)
soočajo z diskriminacijo na stanovanjskem trgu in trgu dela ter s širšo rasno diskriminacijo.
Študija v Belgiji je pokazala, da morajo prosilci s turškimi imeni za enako stopnjo ugodnih
prijav v povprečju predloži 44 % več prošenj za zaposlitev kot prosilci s ﬂamskimi imeni.
Zato zgolj priznavanje prispevka migrantov k našim družbam in gospodarstvom ni dovolj.
Migran in begunci prispevajo k ohranjanju delovanja naših družb in življenj, vendar
pogosto živijo v pomanjkanju. Da bi olajšali njihovo vključevanje v evropske družbe,
moramo to krizo izkoris
kot priložnost za spodbujanje pravičnih poli k, ki spodbujajo
dostojanstvo in pravice delavcev migrantov. V času drama čne gospodarske krize to ne
pomeni, da bi morale bi te poli ke dosežene na račun drugih skupin ljudi, ki se soočajo z
revščino in ranljivostjo, temveč bi bilo treba posebne potrebe migrantov in beguncev
vključi v širše družbene in gospodarske odzive tako ustanov EU kot tudi njenih držav članic
na trenutno krizo.
Mreža Caritas Europa na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z nudenjem storitev ljudem, ki
se soočajo z revščino, poziva k poli kam, ki omogočajo in krepijo vključevanje migrantov na
trg dela, zlas z odpravljanjem diskriminacije, s spodbujanjem usposabljanja in
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preusmeritve na delo ter z enostavnejšim priznavanjem pridobljenih diplom in spretnos .
EU in njene države članice bi morale okrepi tudi prizadevanja za boj pro diskriminaciji in
ksenofobiji, in sicer s krepitvijo zakonodaje, programov in ukrepov pro diskriminaciji in
rasizmu ter o enakos spolov, tudi na področju zaposlovanja in stanovanj. V času napačnih
informacij je prav tako pomembno vzpostavi odgovorno javno razpravo na osnovi dejstev o
migran h in beguncih v vseh novicah in komunikacijskih sredstvih ter zlas v družbenih
medijih.

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

Evropa se je pri soočanju s pandemijo odkrito zanašala na delo migrantov in jih opredelila
kot vodilne delavce v tej bitki, skupaj z mnogimi drugimi bistvenimi delavci. Čas je, da začne
Evropa javno in odprto sprejema ter ceni njihove spretnos in talente ter spoštova
njihove človekove pravice vedno, ne samo takrat, kadar potrebuje njihovo delo.
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Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del
drugega svežnja vladnih ukrepov
Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki
do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene
zakonodaje iz prvega svežnja ukrepov.

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

Več na: https://www.rtvslo.si/slovenija/ustavno-sodisce-zadrzalo-gradbenidel-drugega-sveznja-vladnih-ukrepov/530780
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Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2019

Prihodek in dodana vrednost sta tudi v 2019 še naraščala
V 2019 je bilo v Sloveniji aktivnih 149.257 podjetij, ki so ustvarila 105,6 milijarde EUR prihodkov od prodaje. K medletni rasti so največ prispevala podjetja v predelovalnih
dejavnostih, najvišjo medletno rast pa so izkazovala podjetja v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
15.7.2020 | začasni podatki

DELI OBJAVO:

Nataša Pušlar Car
Povpraševanje po podatkih

Prihodek za 3 % višji, k skupni rasti prispevala največ podjetja v predelovalnih dejavnostih
V Sloveniji je v letu 2019 delovalo 149.257 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Ta podjetja so v letu 2019 ustvarila s prodajo skupno 105,6 milijarde EUR čistih prihodkov
ali za 3,1 % več kot v letu 2018, pri čemer je bil prihodek višji kot v 2018 v vseh področjih dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter saniranju
okolja. Največ so k skupni rasti prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih; njihov prihodek od prodaje je bil za 978 milijonov EUR višji kot v letu prej. Sledila so
podjetja v področju trgovina (za 419 milijonov EUR), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 410 milijonov EUR), gradbeništvo (za 376 milijonov EUR), oskrba z
električno energijo, plinom in paro (za 326 milijonov EUR), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 256 milijonov EUR) ter promet in skladiščenje (za 233 milijonov
EUR).
Rast prihodka je bila v 2019 v primerjavi z 2018 med vsemi opazovanimi področji dejavnosti najvišja v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Število
aktivnih podjetij v tej dejavnosti se je od 2018 do 2019 povečalo s 35.322 na 36.314. Podjetja v tej dejavnosti so ustvarila za 8 % več prihodkov in dodane vrednosti kot v
letu 2018.
V gradbeništvu delalo 6.000 več oseb
V letu 2019 je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb ali 20.987 oseb več kot v letu 2018; največ od teh je delo dobilo v gradbeništvu (6.126) in v predelovalnih
dejavnostih (5.654). Med podjetji v predelovalnih dejavnostih se je število oseb, ki delajo, najizraziteje povečalo v dejavnosti proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic (za 9,4 %); sledila je dejavnost proizvodnja drugih strojev in naprav (za 7,0 %).
Z oddajanjem nepremičnin se je ukvarjalo več podjetij
Podjetja, ki oddajajo nastanitvene zmogljivosti (nepremičnine) za krajši čas spadajo v področje gostinstvo, podjetja, ki dajejo nepremičnine v najem za daljši čas, pa v
področje poslovanje z nepremičninami. V letu 2019 se je glede na leto 2018 povečalo število aktivnih podjetij v obeh skupinah, prav tako tudi njihov prihodek in dodana
vrednost.
Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z dejavnostjo počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje (I55.20) in so bila registrirana v področju
gostinstvo, so v letu 2019 ustvarila za 15,7 % več prihodkov od prodaje in za 20,5 % več dodane vrednosti, v njih pa je delalo 14,7 % več oseb kot v 2018. Med temi
podjetji so prevladovala mikropodjetja v velikostnem razredu zaposlenosti 0–1. Ta podjetja so prispevala 82,5 % dodane vrednosti in 71,0 % prihodka omenjene dejavnosti.

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

Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z oddajo nepremičnin za daljši čas in so bila registrirana v področju poslovanje z nepremičninami (L68.20), so prav tako izkazovala rast
prihodka, dodane vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale. Za to dejavnost je bilo v 2019 registriranih 2.169 aktivnih podjetij ali 284 več kot v 2018. Prihodek, ki
so ga ustvarila, je bil za 10,7 % višji kot v letu 2018, dodana vrednost pa za 6,3 %.
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Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča;
vladna stran kritična
15.07.2020 14:36

Ljubljana, 15. julija (STA) - Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s
področja gradbeništva so z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki se je odločilo za
ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni. Na drugi
strani so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo
pomembni infrastrukturni projekti.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA
poudarila, da so pobudniki tako odločitev sodišča pričakovali in so z njo zelo zadovoljni. "S
tem se bo do malo bolj tehtnega premisleka ustavil interventni režim, ki je bil vsiljen v času
koronavirusa," pravi. Postopki bodo odslej znova tekli po stari veljavni zakonodaji, "ki je
dobra".
Glede gradbenih projektov, ki so morda že stekli v skladu z določili protikoronske
zakonodaje, je Šifkovič Vrbica dejala, da so bila v vmesnem času izvedena dejanska ali
procesna dejanja skladna z veljavnim zakonom in torej niso sporna. "Odslej pa ti členi ne
veljajo več in je treba prenehati s temi dejanji," je poudarila.

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

Na vprašanje, kaj je s postopki, v katere se denimo v tem času niso mogle vključiti
nevladne organizacije, ki po protikoronski zakonodaji niso izpolnjevale pogojev, pa je
Šifkovič Vrbica pojasnila, da bo lahko tisti, ki je izgubil pravni položaj, sedaj uporabil
izredna pravna sredstva in ga znova dosegel.
Ustavno sodišče bo sicer, kot je spomnila Šifkovič Vrbica, obravnavalo vse člene, ki so jih
predlagali pobudniki, z izjemo le prvega odstavka 100g. člena iz noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Ta skrajšuje rok za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje. Prav
tako je ustavno sodišče za vse predlagane člene (znova z izjemo prvega odstavka 100.g
člena) do končne presoje zadržalo izvrševanje.
Sodišče je sicer, kot je še izpostavila sogovornica, priznalo pravni interes pobudnikoma
ustavne presoje Lutra in Društvo za preučevanje rib Slovenije. S pravnim interesom
nevladne organizacije Focus, ki je bila tretji pobudnik, se nato ni ukvarjalo.
Medtem ko so ustavni sodniki sprejeli pobudo glede četrtega odstavka 100.d člena, so
zavrgli pobudo glede vseh ostalih členov, ker naj ne bi na pobudnike neposredno
učinkovali. Vendar pa je sodišče v naslednji točki odločilo, da bo samo začelo presojo
ustavnosti vseh predlaganih členov (razen prvega odstavka 100.g člena), ker gre za
pomembno medsebojno povezanost zakonskih določb.
V vladnih vrstah medtem opozarjajo predvsem na dejstvo, da bodo z odločitvijo Ustavnega
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sodišča zastali številni pomembni infrastrukturni projekti. "Ko se boste naslednjič Korošci,
Belokranjci, Zasavci in Posavci spraševali, zakaj še ni tretje razvojne osi, in mnogi drugi,
zakaj ni obvoznice, ki jo blokira kako obskurno društvo za zaščito zlate ribice, se obrnite na
Ustavno sodišče RS," je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.
Da je ustavno sodišče z današnjo odločitvijo zadržalo 'prvo lopato' na tretji razvojni osi, ki je
bila načrtovana septembra letos, je na Twitterju spomnil tudi infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec.
Na resornem ministrstvu za okolje in prostor so medtem zadržanje dela sprememb
zakonodaje obžalovali. "Sklepe ustavnega sodišča bomo skrbno preučili in jih upoštevali pri
nadaljnjih pripravah zakonov s področja urejanja prostora in gradenj," so zapisali.
Glede gradbene zakonodaje so sicer na ministrstvu ocenili, da "pomemben del zakonodaje,
ki je bila pripravljena z namenom učinkovitejših postopkov, ostaja v veljavi". Tako denimo
še naprej veljajo 100.b člen, ki določa popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja.
Prav tako velja 100.c člen, ki v zvezi z mnenji mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v
prostor ali pridobivanja dovoljenj za gradnjo zahteva jasna, strokovno in pravno utemeljena
ter obrazložena stališča, ki morajo vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma
smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Ostaja tudi prevlada druge javne koristi, opredeljena v 100.č členu, preprečitev podvajanja
postopkov v 100.d členu, ter 100.h člen, ki opredeljuje nujne in prednostne zadeve.

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

Na ministrstvu so opozorili tudi, da je še naprej v veljavi zakon o ohranjanju narave, ki prav
tako uvaja nove pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih
postopkih. Če se ne bodo prilagodile pogojem iz tega zakona, bodo organizacije izgubile
status delovanja v javnem interesu, v tem primeru pa tudi ne bodo mogle več pridobiti
statusa stranskega udeleženca v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, so navedli.
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta
2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega
zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
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Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju sprememb
gradbene zakonodaje
15. 7. 2020 / kategorija Novice, Pomembno /

Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje spornih določil interventnega zakona glede NVO in
okoljskih presoj in bo odločalo o ustavnosti teh členov
Ustavno sodišče je objavilo odločitevo pobudi in predlogu za začasno zadržanje določenih členov Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo(Interventni zakon), katerih veljavnost je bila do konca 2021 podaljšana z Zakonom o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Izvajanje vseh predlaganih določil
je začasno zadržalo in bo odločalo o njihovi protiustavnosti. Tako glede okoljevarstvene presoje,
sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih in gradnje po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja velja
sedaj spet Gradbeni zakon v celoti.
Nevladne organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društvo za preučevanje rib in LUTRA, Inštitut za
ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložile pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih
določil interventnega zakona, ki je posegel tudi v postopke dovoljevanja gradnje objektov s pomembnimi
vplivi na okolje (več infoo pobudi). Šlo je za naslednje ureditve, s katerimi je interventni zakon spremenil
pravila, kot jih določa Gradbeni zakon za integralni postopek (to je postopek, ki združuje gradbeno
dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, torej presojo vplivov objekta na okolje):

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

glede novih pogojev za nevladne organizacije, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije s
statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, da lahko
sodelujejo v postopku integralnega dovoljenja in jih morajo izpolnjevati za dve leti nazaj (100f. člen
interventnega zakona);
glede tega, da dosedanji stranski udeleženci – nevladne organizacije v postopku okoljevarstvenega
soglasja izgubijo položaj stranke, če investitor nadaljuje postopek v integralnem postopku (četrti
odstavek 100d. člena);
glede tega, da se lahko gradi že pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, torej preden tudi sodišče
ugotovi ali je presoja vplivov na okolje zakonita (100e. člen);
glede tega, da morajo nevladne organizacije, ki vlagajo tožbo zoper gradbeno dovoljenje tudi izpolnjevati
nove pogoje za NVO (drugi odstavek 100g. člena).
Vsa navedena določila ja Ustavno sodišče zadržalo do izdaje končne odločitve o presoji ustavnosti
navedenih določil. Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je Ustavno sodišče:
priznalo pravni interes Društvu za preučevanje rib in LUTRI, ker sta neposredno udeleženi v postopku
okoljevarstvenega dovoljenja (HE Mokrice) in ju posledice Interventnega zakona neposredno
prizadenejo; zato niti ni preizkušalo pravnega interesa tretjega pobudnika;
sprejelo pobudo za presojo ustavnosti glede določila četrtega odstavka 100d. člena, po katerem
nevladne organizacije izgubijo položaj stranskega udeleženca v postopku, če ne izpolnjujejo novih
pogojev (1. točka izreka odločitve);
zavrglo pobudo glede presoje ostalih določil, saj na položaj organizacij pobudnic neposredno ne
učinkujejo (2. točka izreka odločitve);

155

Focus.si
Država: Slovenija

15.07.2020
Sreda, 18:49

Kazalo

https://focus.si/odlocitev-ustavnega-sodisca-o-zad...

2/2

samo začelo postopek presoje ustavnosti ostalih določil, saj je določilo, ki ga je sprejelo v obravnavo v
integralnem postopku v taki medsebojni zvezi z drugimi določili, da jih je potrebno obravnavati skupaj (3.
točka izreka odločitve);
začasno zadržalo izvajanje vseh predlaganih določil, razen prvega odstavka 100g. člena, ki je skrajšal
rok za vložitev tožbe (4. točka izreka odločitve).

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

To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega
zakona o sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in da se lahko gradi šele po
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
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Vizjak ukinja okoljske varovalke
15. 7. 2020

Vizjak ukinja okoljske varovalke
Na današnji tiskovni konferenci v Ravenski vasi so predstavniki Eko kroga
(društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo), Šaleškega EKO gibanja in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

društva Ljudska iniciativa Moravče opozorili na škodo, ki jo lahko povzroči
nova uredba o odpadkih za okolje in ljudi, pa tudi finance državnega
proračuna.
Prejšnji teden se je zaključila javna obravnava sprememb Uredbe o odpadkih, ki jih
je predlagal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Nanašajo se na prenehanje
statusa odpadka. Glede na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov
iz odpadkov v Moravčah in Trbovljah bi pričakovali, da bodo dodane manjkajoče
okoljske varovalke in strožji nadzor. Predlog sprememb uredbe gre v nasprotno smer
in okoljske varovalke ukinja.
Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni
harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na zgolj nekatere gradbene
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proizvode, se v takih primerih lahko podeli Slovensko tehnično soglasje (STS).
Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
zanje v preteklih letih nezakonito
izdal 29 soglasij. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na
Bukovi gori v Trbovljah. Poleg povečanega prašenja, so analize in kontrole kakovosti
vgrajenega materiala v obeh primerih pokazale na neskladnost z STS v izlužkih
odvzetih vzorcev za nekatere parametre.
V Moravčah si je lokalna skupnost dolgo in vztrajno
prizadevala za analize, ki so na koncu na nekaterih
lokacijah pokazale presežene kritične vrednosti za arzen,
baker, kadmij, krom, nikelj, svinec in fluoride. Če bodo
predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih
snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih,
pač pa samo v izlužkih in še to zgolj v tla. Ne pa tudi v
vode.
»V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih
odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali,
da se je znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če
bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Še več: ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri materiali se
bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah,« pravi Jurij Kočar iz društva
Ljudska iniciativa Moravče.
V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bo v
TEŠ sosežigalo odpadke. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, se predeluje
v stabilizat in vgrajuje v nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko.
S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin ter drugih strupenih in
rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v
Pako in Savinjo.
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»Na obronkih Velenjskega jezera se že izvaja turistična
dejavnost, na Šoštanjskem pa je ta predvidena,«
opozarja Kaja Flis iz Šaleškega EKO gibanja in dodaja:
»Popolnoma nesprejemljivo je, da bi nadzor nad
vgrajevanjem produktov potekal samo po gradbeni, ne
pa tudi po okoljski zakonodaji.«
Določanje meril, nabora
onesnaževal in mejne
vrednosti bi predlog v
veliki meri prenesel na
gospodarstvo, ter v celoti
prezrl zahteve evropske
zakonodaje, kot je denimo REACH. »V Zasavju smo na
lastni koži izkusili, kako močan vpliv na določanje
mejnih vrednosti ima gospodarstvo. Spremembe
uredbe predvidevajo, da bi samo sebi predpisovalo
nabor onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je
tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli
njihovim poročilom o stanju črede,« pravi Uroš
Macerl iz Eko kroga.

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

Organizacije so v okviru javne obravnave predlagale svoje spremembe Uredbe o
odpadkih in sicer, da se zagotovijo ustrezne okoljske varovalke, da se upoštevajo
parametri mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v produktu in v izlužkih ter
določijo parametri mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z upoštevanjem ustrezne
evropske zakonodaje. Da se vzpostavi ustrezne evidence in dokumentacijo, ki
zagotavlja sledljivost ter zagotovi nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave
odpadkov v proizvode.
V Eko krogu so ta ponedeljek na ustrezne inšpektorate in Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo naslovili zahtevo po umiku nezakonito izdanih STS za gradbene
produkte, ki so se vgrajevali na Bukovi gori v Trbovljah.
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Stanje na področju odpadkov je bilo že sedaj le deloma urejeno, z novo uredbo bi
varnost za okolje in ljudi še precej poslabšali. »Mislili smo, da bo nova uredba uvedla
potreben red in nadzor, vendar se oboje iz nove uredbe celo umika,« so bili ogorčeni
govorniki na tiskovni konferenci.
MP

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

Foto: Marko Planinc
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Nevladniki uspeli: Ustavno sodišče zadržalo
izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na
področju gradbeništva
STA, A.L., 15.7.2020

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena
zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene
zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je
izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in
Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo
za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, pa 100.e, 100.f in drugega
odstavka 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za
člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog
omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status,
da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na
najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo
izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi
pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje
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uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen"

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob sprejemanju zakonodaje poudaril, da
bodo te spremembe občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko
čakamo z investiranjem in z gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v
državno blagajno manj," je opozoril aprila.
Nevladni sektor je medtem opozarjal, da je nova ureditev ne le v nasprotju s
slovensko ustavo, ampak tudi z določbami prava EU in aarhuško konvencijo.
Med drugim so kot sporno izpostavljali dejstvo, da morajo nevladne organizacije
za sodelovanje v postopkih izpolnjevati ne le v danem trenutku, ampak tudi za
dve leti nazaj.
Prvi protikoronski zakon je sicer z 31. majem prenehal veljati, vendar je vlada
veljavnost vseh spornih členov z 2. členom tretjega protikoronskega zakona
podaljšala do 31. decembra 2021.
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Ustavno sodišče je danes objavilo, da bo začelo postopek za oceno ustavnosti
2. člena tretjega protikoronskega zakona v zvezi s spornimi členi. Do končne
odločitve se tudi zadrži izvrševanje tega člena v zvezi s četrtim odstavkom
100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena prvega
protikoronskega zakona, so zapisali.
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Dnevnik.si

UREDBA O ODPADKIH

STA
15. julij 2020 16:50
15. julij 2020 17:05
Predviden čas branja: 4 min

Nevladne organizacije kritične do
predlaganih sprememb uredbe o
odpadkih: »Kot bi dali volkovom
čuvati čredo ovac«
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NAJNOVEJŠE
15 min

Nevladne
organizacije
kritične do
predlaganih
sprememb uredbe
o odpadkih: »Kot
b...

44 min

Rashfordu častni
doktorat za boj
proti otroški
revščini

53 min

Narobe svet:
pogrebne službe
na Norveškem
zaradi
koronavirusa v
rdečem

1 ura

Protest proti novi
medijski
zakonodaji:
»Profesionalno
novinarstvo je v
Slovenij...

1 ura

V Severni
Makedoniji med
epidemijo covida19 volijo nov
parlament
Vse objave

Društvo Eko krog, Šaleško Eko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče so
danes opozorili na predlagane spremembe uredbe o odpadkih, ki se
nanašajo na prenehanje statusa odpadka. Po besedah Uroša Macerla
gredo spremembe v podobno smer, kot bi dali volkovom čuvati čredo ovac.
Na okoljskem ministrstvu medtem izpostavljajo pomen krožnega
gospodarstva.

Majski protest Narave ne damo v organizaciji gibanja Balkan
River Defence pred odločanjem o amandmaju na zakon o
ohranjanju narave v DZ. (Foto: Luka Cjuha)

Javna obravnava sprememb uredbe o odpadkih
se je zaključila prejšnji teden. V treh nevladnih
organizacijah so »glede na negativne izkušnje z
vgrajevanjem gradbenih produktov iz odpadkov
v Moravčah in Trbovljah« pričakovali, da bodo
dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji
nadzor. »Predlog sprememb uredbe gre v
nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja,« so
zapisali v sporočilu za javnost po današnji
novinarski konferenci.
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Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za
gradbene proizvode, za katere še ni
harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z
omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode,
se v takih primerih lahko podeli slovensko
tehnično soglasje, trenutno stanje opisujejo
okoljevarstveniki. »Čeprav med njimi ni področja
agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije
(ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29
soglasij,« so poudarili.

Opozorila na pretekle
primere
Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v
Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg
povečanega prašenja so analize in kontrole
kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih
pokazale na neskladnost s slovenskim tehničnim
soglasjem v izlužkih odvzetih vzorcev za
nekatere parametre. V Moravčah je denimo
odmevna državna analiza pokazala presežene
kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nikelj, svinec in fluoride.
Če bodo predlagane spremembe sprejete, se
vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v
vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v
izlužkih, in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode,
navajajo nevladniki. »V Moravčah so se
vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi
nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je
znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če
bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo
zakonito,« je izpostavil Jurij Kočar iz društva
Ljudska iniciativa Moravče. »Še več: ker uredba
ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled,
kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v
kakšnih količinah,« je dodal.
V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj
spremembe uredbe pomenijo, če se bo v
Termoelektrarni Šoštanj sosežigalo odpadke.
Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni,
namreč tam predelujejo v stabilizat in vgrajujejo
v nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v
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Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se
povečala vsebnost težkih kovin ter drugih
strupenih in rakotvornih snovi v stabilizatu. Te
snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v
Pako oziroma Savinjo, je navedla Katja Flis iz
omenjenega gibanja.

Si bodo podjetja sama
postavljala pravila?
»V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako
močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima
gospodarstvo. Spremembe uredbe predvidevajo,
da bi samo sebi predpisovalo nabor
onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je
tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli
njihovim poročilom o stanju črede,« pa je dejal
Uroš Macerl iz Eko kroga.
Organizacije so v okviru javne obravnave
predlagale svoje spremembe uredbe o odpadkih,
v katerih so predvidele po njihovi oceni ustrezne
okoljske varovalke, upoštevanje parametrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v
produktu in v izlužkih ter določitev parametrov
mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z
upoštevanjem ustrezne evropske zakonodaje.
Predlagajo tudi vzpostavitev ustreznih evidenc in
dokumentacije, ki bi zagotavljala sledljivost in
nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave
odpadkov v proizvode.
Na ministrstvo za okolje in prostor so medtem v
odzivu na očitke zapisali, da je predlagana
uredba »plod različnih strokovnih znanj,
mednarodno primerljivih praks in predvsem
zavez do EU in okolju prijaznih ciljev, ki sledijo
poslanstvu ponovne uporabe odpadkov oziroma
tako imenovanemu krožnemu gospodarstvu«.
Mednarodne primerjave in že samo dejstvo, da
se odpadke iz Slovenije odvaža v tujino, kažejo,
da krožno gospodarstvo v tujini dejansko deluje,
navajajo na ministrstvu. Urejanje področja
ravnanja z odpadki je po njihovem v prvi vrsti
okoljsko vprašanje oziroma obveza do zaščite
okolja. »Zato je pomembno, da se tudi Slovenija
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zaveže k spodbujanju in uveljavljanju EU
pravnega reda in dobrih praks s področja
krožnega gospodarstva. Predelava odpadkov v
proizvode je ena najpomembnejših oblik
krožnega gospodarstva,« so zapisali.
Dosedanja ureditev v uredbi ni omogočala
uresničevanja omenjenih ciljev v zadostni meri,
zato je bila sprememba nujna, so še zatrdili.
Nova uredba omogoča predelavo odpadkov v
ponovno uporabljive proizvode, in sicer tudi v
primeru, ko za posamezne odpadke niso vnaprej
predpisana merila na ravni EU ali v Sloveniji. »V
nekaterih primerih namreč ni mogoče vnaprej
določiti teh meril in je zato odločanje v vsakem
primeru posebej edini način presoje, ali je takšna
predelava odpadkov v proizvode dopustna,« so
poudarili. V takih primerih uredba nalaga
neodvisni stroki, da opravi to presojo. A mora ta
odločitev temeljiti na skrbnem razmisleku o
morebitnih vplivih nastalega proizvoda na okolje,

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

so sklenili.

Zdaj je pravi čas za nakup
Kupite hladilnik in dobite še
mešalnik s 7 hitrostmi mešanja.
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