Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 7. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

"Korektno nepopustljiv nadzornik je investitorjev edini zaveznik"

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 7. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ko se nama je predstavil. Brez dlake na jeziku je povedal, da je korektno nepopustljiv in zahteven, takoj na to pa
dodal, da ga še po 35 letih prakse gradbeništvo navdihuje, da je človek, ki hoče problem rešiti, težavo odpraviti in ne
zapletati ali namerno oteževati gradnje, če ne gre drugače, sam izdela posamezni...

Naslov

Lani v podjetjih višja prihodek in dodana vrednost

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 18. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Njihov prihodek od prodaje je bil za 978 milijonov evrov višji. Sledila so podjetja na področjih trgovina, strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, gradbeništvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, informacijske in
komunikacijske dejavnosti ter promet in skladiščenje. Rast prihodka je bila lani med vsemi...

Naslov

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor: Malo sem tudi minister za energetiko

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...zaprosil za gradbeno dovoljenje. Od leta 2018 pa imamo ta dva dela združena v enoten postopek in je presoja
vplivov na okolje del tega. Gradbeno dovoljenje v gradbenem zakonu vključuje tako integralni kot navadni postopek.
Gradnja bi bila možna z izvršljivo, torej dokončno, a še ne pravnomočno odločbo. Investitor bi lahko gradil,...

Naslov

Strokovnjak za trženje banan na čelo Darsa

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 7. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj podpredsednika stranke. Ni videti, da bi se
Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali asfaltiranjem – če že, se recimo spozna na trženje
banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti z nalogo Predvidene spremembe...

Naslov

Lani v podjetjih višja prihodek in dodana vrednost

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Njihov prihodek od prodaje je bil za 978 milijonov evrov višji. Sledila so podjetja na področjih trgovina, strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, gradbeništvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, informacijske in
komunikacijske dejavnosti ter promet in skladiščenje. Rast prihodka je bila lani med vsemi...
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Ustavno sodišče ustavilo gradbene projekte v vrednosti 7,7 milijarde evrov

Medij

Primorska24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 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...
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"Korektno nepopustljiv
nadzornik je investitorjev edini
zaveznik"

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

AVTOR

Katarina Nemanič Mal

ARHIV GREG OR

Pri izbiri nadzornika sta se graditelja Nataša in
Gregor zanašala na priporočilo, predvsem pa na
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njun občutek. Želela sta zahtevnega nadzornika.
„Nadzornik Srečko Križman ni nič olepševal, ko se nama je predstavil. Brez dlake na jeziku je povedal,
da je korektno nepopustljiv in zahteven, takoj na to pa dodal, da ga še po 35 letih prakse gradbeništvo
navdihuje, da je človek, ki hoče problem rešiti, težavo odpraviti in ne zapletati ali namerno oteževati
gradnje, če ne gre drugače, sam izdela posamezni detajl in ga tudi testira. Povedal nama je, da ga o
gradnji zanima vse in hoče vse vedeti ter da se veseli vsakega dne, ko ga čaka nadzor na
gradbišču,“

pove Gregor, kaj ga je prepričalo, da se je odločil prav za

tega nadzornika gradnje.

Nadzornik, ki ne komplicira, ni prišel v poštev
Želela sta nadzornika, ki bo res opravil svoje delo, bil pogosto
prisoten na gradbišču, opazil napake in od izvajalcev zahteval, da
jih še pravočasno odpravijo. „Pogovarjala sva se s štirimi nadzorniki. Tak, le na papirju,
ki ne bo nič kompliciral, gradbene dnevnike pa bo v njegovem imenu podpisoval celo nekdo drug, ni
prišel v poštev, pa čeprav nama je storitev obljubil zgolj za 800 evrov. Eden, s katerim sva govorila, nama

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

je celo rekel, da sam nikoli ne bi gradil lesene hiše. Kako naj takšnemu nadzorniku zaupava,“

Gregor

pripoveduje, da očitno niso vsi nadzorniki dobri.
Tudi v Marlesu, kjer bodo izdelali montažno hišo, so se strinjali, da
mora biti nadzornik korekten, natančen in dobro podkovan, še
posebej zato, ker je gradnja pasivna, zato so jima prav oni
priporočali Srečka Križmana.

Nadzornika je dobro izbrati čim prej
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Izbrala sta ga tik preden je bilo izdano gradbeno dovoljenje
pravnomočno, torej v zadnjem trenutku, pred zakoličbo in izbiro
gradbenika, ki bo naredil izkop in temeljno ploščo. „Graditelji, ki nimajo
izkušenj ali pa o gradnji sploh ne vedo nič, bi si morali nadzornika izbrati čim prej, že v fazi izdelave
projekta za izvedbo (PZI), nekateri pa celo pred nakupom parcele. Zgodi se namreč, da so tla za gradnjo
zelo zahtevna, pa investitor tega ne ve in tudi brez strokovnega pregleda ne more vedeti. Potem pa se
izkaže, da je treba namesto klasičnih temeljev izdelati pilotne, kar gradnjo zelo podraži,“

Srečko

Križman navede samo enega od razlogov za čim prejšnji dogovor
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z nadzornikom.

ARHIV GREG OR
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Dobro je, če nadzornik sodeluje oziroma vsaj spremlja izdelavo
PZI, ker lahko na podlagi načrtov in drugih podatkov že v tej fazi
oceni, kaj manjka, kaj gre lahko narobe in kako se to lahko
prepreči.
Še posebej je to pomembno pri gradnji lesene pasivne hiše. „Pri
takšni gradnji je veliko detajlov, ki zelo vplivajo na to, ali bo hiša na koncu dosegla pasivni standard ali ne.
Predvsem je treba biti pozoren na to, da izvajalci v želji, da bi bili s ceno konkurenčni na trgu, ne bi iskali
kakšnih bližnjic, ki bi lahko negativno vplivale na dosego pasivnega standarda. Pomembna so tudi
kakovostno izvedena zaključna dela, na premer izdelava zrakotesne ravnine in ovoja stavbe“

,

pojasni Križman.

Ni le nadzornik, temveč tudi svetovalec
Kljub temu pa Nataša in Gregor nista bila prepozna z izbiro
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nadzornika, saj z načrti in PZI, ki so jih izdelali v Marlesu ni bilo
nič narobe, zemljina na parceli pa ni zahtevna. Sta pa od
nadzornika takoj dobila nekaj nasvetov. Najprej jima je izmed
ponudnikov, ki sta jih predlagala investitorja, na osnovi preteklih
izkušenj priporočil gradbenika, za katerega ve, da delo opravi
korektno. „Tudi če pride do napake, upošteva moje pripombe, in jih po mojih navodilih popravi ali
odpravi. Na gradbišču je zelo pomembno sodelovanje vseh vpletenih in iskanje rešitev, ne
težav,“

pravi Križman.
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Od nadzornika sta dobila tudi več drugih nasvetov. „Nekaterih del
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projektant v projektu ne predvidi, to so denimo priključki na infrastrukturo, kdo naj jih izdela in kako, da ne
bo težav. Svetoval sem, kako komunalne vode napeljati do objekta, kako pripraviti teren, kjer bo dostop in
dovoz do hiše, kam z izkopano zemljo iz gradbene jame in kako jo porabiti za poravnavo zunanje
ureditve parcele, ne pa sproti odvažati, kot je bilo predvideno v projektu. Tudi o materialih za izdelavo
terase in višinskih premostitev na parceli sva se pogovarjala. Ni nujno, da se odloči za betonske ali
kamnite škarpe, možnost so namreč tudi montažne, armirane brežine.“

ARHIV GREG OR

Na gradbišču vsaj dva- do trikrat na teden
Po zakonu morajo nadzorniki redno spremljati vse faze gradnje in
podpisovati gradbeni dnevnik, pogostost obiskov gradbišča pa ni
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predpisana. „Gradbišče obiščem vsaj dva- do trikrat na teden, vedno pa pred ali po izvedbi
ključnih del. Pomembno je, da dela, ki jih bodo v naslednjih fazah prekrila naslednja in za to ne bodo več
vidna, preverim sproti. Tista, ki ostanejo vidna tudi kasneje, pa lahko preverjam z zamikom. Pogostost
mojih obiskov na gradbišču je odvisna tudi od kakovosti izvajalcev in njihovih podizvajalcev, ki dejansko
izvedejo posamezna dela. Če ugotovim, da niso dovolj vešči ali pa dovolj natančni, jih nadzorujem
pogosteje, če je treba, pa se vključim neposredno in skupaj z izvajalcem dosežem pravilno in kakovostno
izvedbo.“

Na parceli Nataše in Grega je bil nadzornik prisoten že pri
zakoličbi, potem pa večkrat med izkopom in izvedbo temeljne
plošče. Kako je potekal nadzor, bomo pisali v enem od naslednjih
člankov.
SPREMLJAMO GRADNJO

Izbira proizvajalca: Le en je izpolnil vsa najina
pričakovanja
Nadzor ni le zakonska zahteva, je nujne del
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradnje
Pri gradnji gre hitro lahko kaj narobe, napake so njen pogosti
sestavni del, zato je pomembno, da je nadzor sproten in
kakovosten. „Nadzor ni sam sebi namen in črka na papirju, torej zahteva zakonodaje kar tako,
dober nadzornik lahko reši marsikatero zadrego, slabo opravljeno delo, pa naj gre za slučajno napako,
površnost ali neznanje izvajalca. Tudi vsi izvajalci niso enako kakovostni,“

je prepričan

graditelj.
„Izvajalci in tudi njihovi delavci, ki jih investitor najame za gradnjo pasivne hiše, bi to morali zelo dobro
poznati. Predvsem vse detajle izvedbe, saj so pri tem odgovorni, da je vse opravljeno pravilno in
kakovostno. Žal sem na gradbišču že bil priča pomanjkljivo ali celo nepravilno izvedenim detajlom, pa
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tudi meritvam, ki so bile po naročilu prirejene. Kasneje, med bivanjem v hiši, pa se izkaže, da napake in
bližnjice niso majhne, ampak zelo velike, moteče in celo škodljive.“

pove nadzornik.

SPREMLJAMO GRADNJO

Gradnja hiše na parceli polni omejitev
Nisva izbrala poceni
Investitorji bi se morali zavedati pomena nadzora gradnje, saj gre
pri večini za življenjski projekt, se strinjata graditelj in
nadzornik. „Pri izbiri nadzornika nisva gledala le na ceno in nisva izbrala najcenejšega,“ doda
Gregor.
„Pred sklenitvijo pogodbe z nadzornikom je treba vprašati, kaj natančno poleg zakonsko predpisanega
obsega del še vsebuje cena, dogovoriti se je treba za ustrezno število ogledov na gradbišču in določiti
vse dodatne naloge in storitve nadzornika ter jih v naprej ovrednotiti,“

svetuje Križman.
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Običajno so cene nadzora od 1,5 pa največ do tri odstotke
vrednosti investicije, pri naložbi približno 200 tisoč evrov torej od
3000 do 6000 evrov. Sliši se precej, a kot pravi Srečko Križman,
lahko z dobrim nadzorom, ki prepreči ali pa pravočasno odkrije
napake, privarčujemo tudi 10 in več odstotkov vrednosti
investicije, ki bi jih pomenilo njihovo odpravljanje.
„Marsikomu je težko odšteti tri tisočake ali več za nadzor, še posebej, ker poslušaš druge, da je bil
nadzor zgolj na papirju, na gradbišču pa ne. Nadzornik tudi odgovarja za napake in je edini pravi
zaveznik investitorja,“

se strinja Gregor.

SPREMLJAMO GRADNJO
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SPREMLJAMO GRADNJO

Toliko stane manjša pasivna hiša
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Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.
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Lani v podjetjih višja prihodek in dodana
vrednost
V Sloveniji je bilo lani aktivnih 149.257 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo, ki so ustvarila 105,6 milijarde evrov
prihodkov od prodaje. K nekaj več kot triodstotni letni rasti so največ prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih.
Dodana vrednost se je v vseh podjetjih lani povečala za 7,6 odstotka na 25,94 milijarde evrov.
Kot je ugotovil statistični urad, je bil lani prihodek višji 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 evrov višji. Sledila so podjetja na področjih trgovina, strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti, gradbeništvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, informacijske in komunikacijske dejavnosti
ter promet in skladiščenje.
Rast prihodka je bila lani med vsemi opazovanimi področji dejavnosti najvišja v dejavnosti strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti. Število aktivnih podjetij v tej dejavnosti se je od leta 2018 do leta 2019 povečalo s 35.322 na 36.314.
Podjetja v tej dejavnosti so ustvarila za osem odstotkov več prihodkov in dodane vrednosti kot predlani.
Lani je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb, kar je 20.987 več kot predlani. Največ jih je delo dobilo v
gradbeništvu (6126) in v predelovalnih dejavnostih (5654). Med podjetji v predelovalnih dejavnostih se je število oseb, ki
delajo, najizraziteje povečalo v dejavnosti proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, za 9,4 odstotka, sledila je
dejavnost proizvodnja drugih strojev in naprav.
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Podjetja, ki oddajajo nastanitvene zmogljivosti oz. nepremičnine za krajši čas, sodijo v področje gostinstvo, podjetja, ki
dajejo nepremičnine v najem za daljši čas, pa v področje poslovanje z nepremičninami. Lani se je povečalo število
aktivnih podjetij v obeh skupinah, prav tako tudi njihov prihodek in dodana vrednost.
Podjetja, ki so se lani ukvarjala z dejavnostjo počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
in so bila registrirana v področju gostinstvo, so lani ustvarila za 15,7 odstotka več prihodkov od prodaje in za 20,5
odstotka več dodane vrednosti. V njih je delalo 14,7 odstotka več oseb kot predlani. Med temi podjetji so prevladovala
mikro podjetja. Ta so prispevala 82,5 odstotka dodane vrednosti in 71 odstotkov prihodka dejavnosti.
Podjetja, ki so se lani ukvarjala z oddajo nepremičnin za daljši čas in so bila registrirana v področju poslovanje z
nepremičninami, so prav tako izkazovala rast prihodka, dodane vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale. Za
to dejavnost je bilo registriranih 2169 aktivnih podjetij oz. 284 več kot predlani. Prihodek, ki so ga ustvarila, je bil za 10,7
odstotka višji, dodana vrednost pa je bila višja za 6,3 odstotka.
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NAJNOVEJŠE
7 min

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
INTERVJU sem tudi minister
za energeti...

Anja Hreščak
22julij
min2020Nedžad
18.
08:00 Grabus,
mufti: Mufti mora
18. julij 2020 8:00
razumeti, kako
Predviden čas
branja: družba,
21 min
razmišlja
v kateri živi ...

Andrej Vizjak, minister za okolje in
prostor: Malo sem tudi minister za
energetiko

29 min

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

Celjanom se
šibijo kolena v
Iz tiskane edicije
boju za prvaka
37 min

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

52 min

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

Kandidat za ministra Andrej Vizjak je na ministrskem zaslišanju govoril vse
prave stvari. To so mu priznali tudi najbolj skeptični opozicijski poslanci.
Prekaljen minister dveh Janševih vlad – v eni je vodil gospodarski resor, v drugi
pa delovnega – je bil suveren in natančen. »Moje ključne naloge so takojšnja
rešitev embalažnega kaosa, poenostavitev in skrajšanje postopkov
pridobivanja raznoraznih dovoljenj ter pospešitev razvoja ključnih državnih
projektov,« je naštel pred poslanci.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

(Foto: STA)
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»Poglejte, meni tega ni treba,« jim je Vizjak nazadnje
rekel. »Osem let imam do penzije, imam relativno
udobno službo, tretjič bi postal minister…« je razložil.
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7 min

22 min

29 min
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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!
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

»Ampak čutim poslanstvo, da nekaj naredim.«
Ko je nastopil mandat, je Vizjak res zavihal rokave in
do maja predlagal rešitve za vse detektirane akutne
probleme. Do junija je v javno razpravo poslal še
novelo zakona o ohranjanju narave, gradbeni zakon,
zakon o urejanju prostora, kmalu bo v usklajevanje
poslal stanovanjski zakon, za konec tega leta pa
načrtuje še celostno prenovo zakona o varstvu
okolja. Neučinkovitosti mu ne more nihče očitati.
Val nasprotovanj, protestov in ustavnih presoj pa si je
nakopal s predlaganimi rešitvami. Doslej je veljalo,

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

da ministrstvo za okolje in prostor ne prispeva k rasti

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

Če bi tehtali med dobrobitjo okolja in dobrobitjo

Vse objave

BDP in ne odpira delovnih mest. Minister Vizjak je to
logiko obrnil na glavo.

gospodarstva, za katero bi se odločili?
Za pravno in vsebinsko korektno pot, da prisluhnem
potrebam ljudi in gospodarstva.
Čigave interese primarno zastopate?
Okolje in narava sta regulirana s številnimi predpisi,
tako evropskimi kot nacionalnimi. Tem morajo slediti
vsi razvojni projekti. Je pa velikokrat stvar
interpretacije, tudi stališč, kako narediti kompromis
med naravo in razvojem. To želim poudariti. Nekateri
tega kompromisa ne iščejo in ne želijo prisluhniti
razvojnim potrebam, sam pa to želim. Prepričan
sem, da lahko v okviru danih norm najdemo tudi
rešitve, pot, ukrepe, s katerimi bi omogočili razvoj.
Imamo namreč zelo regulirano varovanje narave in
okolja, regulacije razvoja pa ni. Odločamo se od
enega projekta do drugega. Zato tehtam med
razvojem in okoljevarstvom, in če ni v nasprotju s
pravnim redom, omogočim razvoj. Ne gre samo za
potrebe gospodarstva. Spreminjamo tudi filozofijo
prostorskega razvoja Slovenije; sedanja strategija
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vsiljuje poseljenost mest, sam pa recimo dojemam
razvoj tudi tako, da omogočamo poselitev mladih
družin na podeželju.
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7 min

22 min

29 min

37 min

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

52 min

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka
Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti
Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

Doslej je bil minister za okolje razumljen kot tisti,
ki se preko področne zakonodaje zavzema
izključno za dobrobit okolja. Gospodarstvo ima
dva druga zastopnika, gospodarskega in
infrastrukturnega ministra. Če se trije zavzemate
za dobrobit gospodarstva, kdo se potem v vladi
zavzema za okolje?
Za dobrobit okolja skrbijo številni deležniki v
proceduri realizacije slehernega razvojnega projekta,
ki je praviloma povezan s posegom v prostor.
Minister ali ministrstvo to ni.
So pa organi v sestavi ministrstva.
Da, Agencija za okolje (Arso), Zavod za varstvo
narave, vse direkcije, ki v konkretnih upravnih
postopkih odločajo samostojno in minister ne more in
ne sme vplivati na njihovo odločitev. Pa ne samo ti,
okoljsko odgovorni morajo biti tudi investitor in
projektanti. Minister ni nosilec urejanja prostora. Ne
ukvarjam se s projekti. Ob posegih v prostor me
nihče ne vpraša za mnenje. Sem pa tisti, ki dajem

Vse objave

sporočilo, oblikujem politiko, kako kaj voditi. Moje
jasno sporočilo vsem deležnikom je, da morajo s
pomembnim delom možganov razmišljati tudi o
razvoju.
V nasprotju z vašimi predhodniki torej menite, da
so zakoni v tej državi v prid okolju in investitorji
potegnejo kratko?
Vsekakor. Za to obstaja vrsta dokazov. Evropa se je
zavezala k varovanju okolja s številnimi direktivami in
mi smo jih praviloma prevajali v slovensko
zakonodajo bistveno, bistveno bolj rigorozno, kot bi
bilo smiselno. Slovensko gospodarstvo v takem
okolju tekmuje z Avstrijo, Italijo, Slovaško, Češko,
tudi pri privabljanju tujih investitorjev in zaradi
številnih neživljenjskih birokratskih postopkov se
investitorji na veliko izogibajo Sloveniji. Tako
pretiravanje s predpisi ni dobro, še zlasti če za
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predpisom stoji zgolj neko birokratko gledanje, ne pa
vsebina okoljevarstvenega ukrepa. Imamo celo vrsto
takih primerov, v katerih smo z birokratskimi postopki
NAJNOVEJŠE
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29 min

37 min
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

investitorje odvrnili.
Lahko kakšnega navedete?
Ne želim izpostavljati konkretnih investitorjev.
Govorim o postopkih, ki so stali po dve ali tri leta,
preden je nekdo neko vlogo vendarle prijel v roke in
ugotovil, da jo je treba dopolniti.
Ta nekdo je Arso.
Da. Prepričan sem, da se je tam z novim vršilcem
dolžnosti generalnega direktorja (Iztok Slatinšek, op.
a.) ta način dela spremenil. Arso si zelo prizadeva za
učinkovitost postopkov. To je precej odvisno od

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

njihove interne organiziranosti, nekaj pa tudi od

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

postopku sprejemanja uredba, s katero bomo

zakonskih in podzakonskih aktov, zato smo se lotili
nekaterih zakonodajnih sprememb, ki varujejo okolje
in naravo ter hkrati omogočajo razvoj. Trenutno je v
bistveno pohitrili predhodne postopke. To so tisti, v
katerih Arso odloči, ali je za neki poseg treba izdelati
presojo vplivov na okolje ali ne. Doslej je Arso
posamezni predhodni postopek povprečno vodil

Vse objave

devet mesecev, v nekaterih primerih pa leta. Te roke
želimo skrajšati na tri mesece, tako, da 60 odstotkov
predhodnih postopkov ne bo več treba izpeljati. Pri
tem ne bomo vplivali na vsebino. Agencija je namreč
z analizo ugotovila, da se v takšnem deležu vseh
dosedanjih primerov ni pokazala potreba po presoji
vplivov na okolje. Zato smo nekatere kriterije znižali
in omogočili, da investitorjem ne bo treba podajati
vlog za predhodni postopek. Z Arso smo se tudi
dogovorili , da vsako vlogo za predhodni postopek
obravnavajo v roku štirinajstih dni in odločijo o tem,
ali potrebuje dopolnitev.
Ustavno sodišče je pravkar zadržalo zakonske
spremembe v protikoronskem zakonskem
paketu, ki zadevajo sodelovanje nevladnih
organizacij v postopkih izdaje gradbenih
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dovoljenj. Kako razumete sporočilo ustavnega
sodišča?
Obžalujem zadržanje tega dela sprememb, a
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počakajmo na končno odločitev. Pred postopkom
smo dali predloge v pregled pravnikom, ki nas niso

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...

opozorili na morebitno neustavnost. Ocenjujem pa,

Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...

dovoljenja, mnenjih v postopkih, prevladi javne

Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

drugih zakonov. Že danes pa veljajo določbe zakona

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti
Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...
Vse objave

da pomemben del zakonodaje, na podlagi katere
bodo postopki učinkovitejši, ostaja v veljavi. To so
določbe o popolnosti zahteve za izdajo gradbenega
koristi, preprečitvi podvajanja in opredelitvi nujnih ter
prednostnih zadev. Sklepe ustavnega sodišča bomo
na ministrstvu proučili in jih upoštevali pri pripravah
o ohranjanju narave, ki nevladnim organizacijam z
malo članov nalagajo 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
izdaje gradbenega dovoljenja.
Vi ste se odločili pohitriti te postopke tako, da ste
v škodo okoljevarstvenikov spremenili zakon,
čeprav so okoljevarstveniki zgolj uveljavljali
svoje zakonske pravice. Po drugi strani Arso ne
spoštuje niti tistega, kar mu nalaga zakon, pa se
na njegovi strani sprememb na ta način niste
lotili. Zakaj?
Pri Arso smo zagotovili, da delo poteka drugače.
Treba je vedeti, da nekateri okoljevarstveniki
nasprotujejo hidroelektrarnam, drugi jedrskim, tretji
termoelektrarnam… Društvo za preučevanje rib
apriori nasprotuje hidroelektrarni Mokrice. Ta pa je že
od leta 2013 sestavni del slovenskega pravnega
reda, takrat je bila sprejeta uredba o državnem
prostorskem načrtu (DPN). Zato ne sme biti več
vprašanje, ali Mokrice da ali ne, temveč kako. S tem,
ko oni nasprotujejo projektu in iščejo upravne
nedoslednosti, pravzaprav zlorabljajo zakonodajo.
Odgovor na vprašanje, kdo zlorablja svoj položaj, je
torej v vsakem posameznem primeru drugačen, pri
Mokricah pa so to vsekakor okoljevarstvene
organizacije.
17

18.07.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042934385/posel/novice/and...

6 / 14

Zakaj jih potem inšpekcija ni sankcionirala?
Upam, da se bo to odslej zgodilo. Društvo za
preučevanje rib je bilo že sankcionirano, ker je z
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

motornim čolnom izvajalo krivolov na reki pod
pretvezo, da proučujejo ribji živelj. Pravnomočno so
bili oglobljeni s 4000 evrov globe, odgovorna oseba
pravne osebe pa še s 600 evri.
Upravni organi so sicer o Mokricah odločali 58
mesecev. Okoljske organizacije so za pritožbo
potrebovale mesec in pol. Sodišče je odločalo
štiri mesece. Okoljske organizacije torej niso
tiste, ki zavlačujejo.
To ni res. Vloga za okoljevarstveno soglasje je bila
oddana marca 2015, popolna je bila junija. Od
prvega dne so to vlogo napadala društva, ki imajo

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

status stranskega udeleženca: Društvo za

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

dolgo trajal. Tu je bil tudi problem Arsa, ki smo ga

Vse objave

preučevanje rib, Lutra in Ribiška zveza. Nenehno so
nasprotovali vsem mogočim mnenjem, od Arsa do
Zavoda za varstvo narave. Zato je postopek tako
zdaj odpravili; odslej se mnenja o projektu med
državnimi ustanovami uskladijo, preden se vključi
javnost.
Kako to mislite?
Ko investitor poda vlogo, gre ta k različnim
mnenjedajalcem, ki podajo pripombe, potem pa se
dokument uskladi med investitorjem in državo. Do te
faze ima dokument status osnutka. Kljub temu je
Arso vlogo investitorja doslej že objavil. V primeru
Mokric je tej vlogi sledilo sedem krogov usklajevanj
in vsak je prinesel nekatere spremembe. Odslej bo
gradivo javno šele, ko bo usklajeno med
mnenjedajalci in investitorjem, in takrat se bo
vključila javnost.
Ne samo Arso, celotno vaše ministrstvo sicer
velja za zaviralca sprememb. Na ministrskem
zaslišanju ste sami rekli, da »na MOP ni prave
volje za spremembe in poenostavitve
postopkov«.
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Po štirih mesecih, kolikor sem tukaj, lahko to samo
še potrdim. Takoj ko sem prišel, sem pripeljal novo
ekipo, državne sekretarje in direktorje direktoratov.
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Niti eden od dotedanjih ni ostal. Upal sem, da bom s
kadrovskimi potezami na prijazen način usmeril delo

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...

k ciljem, h katerim se je zavezala koalicija v

Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...

tem ministrstvu nepotrebno, celo škodljivo. Tukaj se

Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

ministra in koalicije ter poskuša v skladu z zakoni

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti
Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...
Vse objave

koalicijski pogodbi. Rdeča nit vseh prizadevanj je
debirokratizacija. A še danes, ko spreminjamo
zakonodajo, opažam, da je to po mnenju številnih na
vidi rigidnost. Velikokrat opažam tudi
neprofesionalen pristop. Zame je profesionalni
pristop javnega uslužbenca to, da prisluhne idejam
najti rešitve za udejanjenje koalicijskih prioritet. Tukaj
pa velikokrat naletim na stališče, da se ničesar ne da
spremeniti, ničesar izboljšati in ničesar narediti. Sam
imam na voljo instrumente, ki mi jih daje zakonodaja,
zato tak odnos pač tremo od primera do primera.
Protikoronski zakonski paket je predvidel tudi
pravico graditi pred pravnomočnostjo
gradbenega dovoljenja, a je ustavno sodišče
izvajanje te določbe začasno zadržalo.
S tem nismo naredili nič drugega, kot ponovno
predlagali rešitev, ki je veljala do leta 2018.
To ni res, kajti do leta 2018 je moral investitor
najprej pridobiti pravnomočno okoljevarstveno
soglasje, katerega del je bila presoja vplivov na
okolje, šele potem je zaprosil za gradbeno
dovoljenje. Od leta 2018 pa imamo ta dva dela
združena v enoten postopek in je presoja vplivov
na okolje del tega.
Gradbeno dovoljenje v gradbenem zakonu vključuje
tako integralni kot navadni postopek. Gradnja bi bila
možna z izvršljivo, torej dokončno, a še ne
pravnomočno odločbo. Investitor bi lahko gradil, a bi
moral nase prevzeti določeno tveganje. Predmet
pritoževanja namreč velikokrat ni okoljevarstveno
soglasje, temveč zelo subjektivni interesi
posameznikov. V Ljubljani recimo sosedje ovirajo
gradnjo nekih blokov, se neprestano pritožujejo in
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celo izsiljujejo investitorja. S tem ne samo da
zamikajo začetek gradnje, ampak vplivajo tudi na
ekonomiko projekta. Zato bi investitorju, ki bi kljub
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...

temu prevzel tveganje, omogočili, da gradi. S tem pa
bi investitor prevzel tudi vso odgovornost za to, da
gradbeno dovoljenje kasneje na sodnih instancah
pade.
Bi si vi kot investitor upali graditi, vedoč, da
lahko sodišče razveljavi gradbeno dovoljenje?
To odločitev mora sprejeti investitor in je v vsakem
posameznem projektu drugačna. Včasih so predmet
pritožb domnevne postopkovne napake, drugič

Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

vsebina.

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

Poglejte, gradbeno dovoljenje izda pristojni organ,

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

projektanti. Če pride do revizije, o gradbenem

Kdo pa bo povrnil škodo okolju?
upravna enota. Pred tem so vsi zavodi, institucije in
agencije že izdali pozitivno mnenje, sicer upravna
enota dovoljenja ne bi izdala. Pregledali so ga tudi
dovoljenju odloča to 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 pri katerem

Vse objave

od projektov nastala nepopravljiva škoda. Seveda pa
lahko v predpise vnašamo nove in nove varovalke,
ampak potem se bomo pač morali sprijazniti s tem,
da bodo investitorji odšli drugam. Pri razvoju družbe
je treba biti sorazmeren in na neki točki zaupati
presoji stroke.
Z interventnimi ukrepi država rešuje embalažni
kaos. Na enak način kot lani, pri čemer ni
preprečila, da problem ne bi znova nastal. Sistem
že leta razpada, država pa kaos nato rešuje –
kratkoročno. Kako se boste sistemsko lotili tega
problema?
Imate več kot prav. Sistemska rešitev je v
medresorskem usklajevanju. Spremembe zakona o
varstvu okolja so v obravnavi po skrajšanem
postopku, sprejete bi morale biti oktobra in veljati bi
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začele z naslednjim letom. Do konca letošnjega leta
pa so zagotovljena sredstva za reševanje problema
z interventnim zakonom.
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

Kakšna je rešitev?
Da se tisti, ki dajejo embalažo na trg, s prevzemniki
dogovorijo, naj ti poskrbijo za njihovo embalažo…
... sistem bo enak, kot je bil do zdaj?
S to razliko, da bo ta obveznost razširjena na vse, ki
dajejo embalažo na trg. Doslej je veljala samo za
tiste, ki dajejo na trg več kot 15 ton embalaže letno.
Zato je bilo na trgu za polovico več embalaže, kot je
bilo zanjo plačane embalažnine. Po načelu
»proizvajalec plača« je treba slehernega proizvajalca
odpadkov zavezati k odgovornemu ravnanju. Tako

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

bodo predvidoma tisti, ki dajo na trg manj kot tono

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

evropsko direktivo razširjene odgovornosti. Tako smo

Vse objave

embalaže, plačevali pavšal okrog 250 evrov. Ta
rešitev bo veljala od leta 2021 do leta 2023, v
naslednjem zakonu pa v celoti prevzemamo
se v pogajanjih dogovorili z družbami za odpadno
embalažo in imamo njihovo soglasje.
Vaši predhodniki so govorili o »smetarskem
lobiju«, enega izmed njih naj bi ta lobi odnesel z
mesta ministra. Kdo je smetarski lobi?
Lobijev je toliko, kolikor je področij. Poznam
energetski lobi, dimnikarski lobi, cestarski lobi,
smetarski lobi… To so preprosto podjetja,
posamezniki in preostali, ki delujejo v branži. V lobijih
ne vidim nič slabega, so deležniki. Slabo pa je, če
ima neki lobi odločilen vpliv na odločanje.
Vsaj en segment odpadkovnega problema bi
rešila sežigalnica. V kakšni obliki jo podpirate?
Mislim, da bi to moral biti regijski obrat za termično
obdelavo odpadkov, večnamenski objekt, ki bi ga
upravljala javna služba. Nadaljujemo postopke s
petimi občinami, ki so se javile na naš poziv.
Pričakujem, da bo odločitev sprejeta letos.
Verjamem, da bomo lahko sredstva iz naslednje
finančne perspektive uporabili tudi za sofinanciranje
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tega. Zagovarjam samozadostnost tudi na tem
področju. V času epidemije in zaprtih meja se je
pokazalo, kako nujno potrebno je to.
NAJNOVEJŠE
7 min

22 min

29 min

37 min
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

Kje v tej zgodbi je Termoelektrarna Šoštanj
(Teš)?
To morajo povedati sami, saj si prizadevajo za
sosežig. Dali so vlogo za okoljevarstveno dovoljenje.
Podpirate sosežig goriva iz odpadkov v Teš 6?
Da, pod pogojem okoljske in družbene
sprejemljivosti podpiram ta projekt. Upam tudi, da se
bo javna diskusija odvila povsem na strokovni ravni
in da se bo na podlagi strokovnih argumentov
oblikovala končna odločitev. V javnosti namreč
opažam nepoznavanje razlike med sosežigalnicami

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

in sežigalnicami ter ambicijo po izenačitvi

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

morejo biti primerljive samo s sežigom odpadkov.

Vse objave

standardov. To preprosto ni mogoče. Lignit sam po
sebi ustvarja emisije in če ob lignitu sežigamo
odpadke, nastajajo emisije zaradi obeh. Te pa ne
Lahko le primerjamo, ali ima sosežig odpadkov v
neki napravi čistejše emisije kot energent brez njih.
Je gradnja Hidroelektrarne Mokrice tisti ključen
projekt, ki ga želite sprožiti v svojem mandatu?
Ta projekt ima podlago v zakonu. Vlada v neki drugi
sestavi – to ni bila ne prva ne druga Janševa vlada –
je sprejela uredbo o DPN. Projekt, ki bo izkoristil
energetski potencial spodnje Save in območje tudi
poplavno zaščitil, se od leta 2000 odvija v
soinvestitorstvu družbe Hidroelektrarne na spodnji
Savi (HESS) in ministrstva za okolje in prostor kot
koncedenta, prek javnega podjetja Infra. Veriga
hidroelektrarn je brez zadnje hidroelektrarne, Mokric,
invalidna, kajti ne v energetskem ne v
protipoplavnem smislu ne bo dala rezultatov, kot bi
jih morala kot celota. Moja dolžnost je, da naredim
vse, da se projekt čim prej uresniči. Zato je to eden
izmed pomembnih, ni pa edini pomemben projekt.
Pomen zakona za izvedbo pomembnih investicij je
prav v tem, da sproži projekte, ki čakajo zaradi
pridobivanja takšnega in drugačnega dovoljenja.
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Ste optimistični glede tega, da bo gradbeno
dovoljenje za Mokrice izdano letos?
Kolikor sem seznanjen, je vloga investitorja za
NAJNOVEJŠE
7 min

22 min
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popolna, postopek poteka. Verjamem, da bo

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...

omenjeni zakon obrodil sadove tudi pri tem projektu,

Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...

dovolj, da dovoljenje izdajo.

29 min

Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

37 min

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

52 min

integralno gradbeno dovoljenje že oddana in je

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

kajti nosilci urejanja prostora so dokumentacijo za
Mokrice proučevali zadnjih pet let in jim je glede
projekta znano že vse, zato bi moralo biti pol leta

Projekt dobro poznate, saj na ministrsko mesto
prihajate iz HESS. Nočem namigovati na
morebitno korupcijo ali na to, da želite
nekdanjemu delodajalcu narediti uslugo, toda ali
imate vendarle do Mokric subjektivno drugačen
odnos?
Edino, kar je pri tem subjektivnega, je, da projekt
zelo dobro poznam, pa tudi vse neumnosti in
birokratske ovire, ki so na poti investitorjem pri tem in
podobnih projektih. Kot minister sem si zadal cilj, da
te ovire odpravim. Prejšnje izkušnje lahko zgolj
koristijo pri opravljanju funkcij. Sicer pa me je že
omenjeno društvo recimo prijavilo Komisiji za
preprečevanje korupcije (KPK), češ da se zavzemam

Vse objave

za projekt, katerega soinvestitor smo. Normalno, da
se zavzemam za projekt, katerega soinvestitor je
ministrstvo! Koncesionar bo v ta projekt investiral 85
milijonov, država pa 75 milijonov evrov. Taka prijava
se mi zdi popolnoma deplasirana in smešna. Društvo
za preučevanje rib je KPK prijavilo tudi direktorja
Zavoda za varstvo narave, uradnico na tem
ministrstvu, uradnika na ministrstvu za
infrastrukturo… To je očitno njihov način dela. Žal se
na take prijave ne moremo odzvati v smislu prijave
zaradi krive ovadbe.
Kdaj bo usklajena in podpisana koncesijska
pogodba za srednjo Savo?
Govorimo pravzaprav o štirih dokumentih, o
koncesijski pogodbi, ki jo je medresorska delovna
skupina potrdila, pa tudi lokalna delovna skupina.
Sestavni del pogodbe so sporazumi z občinami, ki so
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– razen ene točke – usklajeni. Sestavni del
sporazumov je priloga k projektom in tudi ta je
usklajena. Občinski sveti petih zasavskih občin bodo
NAJNOVEJŠE
7 min

22 min

29 min

37 min
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka
Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti
Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...
Vse objave

sporazum obravnavali septembra, vmes bomo
izvedli formalen postopek sprejemanja koncesijske
pogodbe; oboje bo, računam, septembra zaključeno.
Vsebinsko tako rekoč ni več odprtih zadev.
Ta pogodba je v usklajevanju neverjetnih petnajst
let. V čem je pravzaprav težava, glede na to, da je
koncesionar izbran? Človek bi sklepal, da je
podpis le še formalnost.
Težava je bila v tem, da na tem ministrstvu kljub
jasnim zavezam v prejšnjih koalicijskih pogodbah ni
bilo prave volje.
Zakaj?
Vprašajte moje predhodnike. Sam si od prvega dne
za to prizadevam in rezultati so tu v nekaj mesecih.
Ko bo koncesijska pogodba sprejeta, se bo začel
postopek sprejema državnega prostorskega
načrta?
Da, nemudoma po podpisu se začnejo aktivnosti pri
obeh DPN, za litijsko-ljubljanski del in zasavski del,
oba sta trenutno v mirovanju. To je naloga
koncesionarja (Holding Slovenske elektrarne, op. a.).
Računam, da ju bomo potrdili v roku dveh let, dveh
let in pol, še zlasti pri zasavskem delu, saj pri litijskoljubljanskem vse tehnične rešitve še niso dorečene
in tudi ne vsi vplivi na naravo, prav tako še ni jasno,
koliko bo tam hidroelektrarn, tri ali štiri.
V strateških dokumentih, recimo nacionalnem
energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) do
leta 2030, nobena od teh hidroelektrarn ni
omenjena, ker je okoljsko poročilo ugotovilo, da
bi imele »bistven vpliv na okolje«.
O tem, ali so vplivi bistveni ali ne, ne bom
polemiziral, tako so pač ocenili. Zato bi za umestitev
tega projekta morali izvesti postopek prevlade druge
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. To
omogoča več evropskih direktiv in to vse države
počnejo, še največ Nemčija, mi pa tega očitno ne
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znamo, saj v zadnjih petih, desetih letih takega
postopka nismo izpeljali. Da bi se torej izognili temu
postopku, pa tudi zaradi časovnega pritiska pri
NAJNOVEJŠE
7 min

22 min

29 min

37 min
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Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...
Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...
Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

sprejemu dokumenta, hidroelektrarn na srednji Savi
v NEPN niso omenjali, so jih pa upoštevali v
izračunu pri obnovljivih virih energije. Toda prej ali
slej bo treba izvesti tudi omenjeni postopek.
Nedavno je bil napovedan tudi začetek
umeščanja v prostor drugega bloka Nuklearne
elektrarne Krško (Nek 2). Domnevam, da ga ne
umeščamo v prostor brez namena, da projekt
tudi izvedemo?
Gotovo. Toda procedura umeščanja v prostor je
potrebna tudi zaradi odločitve, ali projekt izpeljati ali
ne. Lahko pride do ogromne družbene

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

nesprejemljivost, okoljskih vplivov…, kar lahko

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...

financirali. Danes teh dokumentov nimamo. Družba

Vse objave

odvrne od projekta. Nadaljnji postopek in
investicijska dokumentacija bosta odgovorila tudi na
vprašanje, koliko bo Nek 2 stal in kako ga bomo
GEN energija, lastnica slovenske polovice nuklearke,
je pripravila precej podlag in se morala braniti pred
očitki Računskega sodišča, zakaj je to naročila, če ni
imela podlage v strateških dokumentih države. Sam
sicer mislim, da jo je imela v resoluciji o pomembnih
nacionalnih projektih iz leta 2006…
Ste podpornik drugega bloka nuklearke?
Tega ne govorim zato, ker bi bil velik podpornik te
energije ali ker bi bil kakorkoli povezan s tem
projektom, ampak preprosto zato, ker trenutno druge
izbire nimamo. Do leta 2050 bomo po izračunih
strokovnjakov Instituta Jožef Stefan za 50 odstotkov
povečali porabo električne energije. To pomeni, da
bomo porabili približno 20 teravatnih ur. Že danes, ko
porabimo dobrih 13 teravatnih ur, nismo
samozadostni. Do leta 2054 bosta v Sloveniji
ugasnili dve tretjini proizvodnih enot, poleg Teš se
izteče še podaljšana doba prvega bloka Nek. Te
proizvodne vire moramo nadomestiti na ogljično
nevtralen način. Po evropskem zelenem dogovoru
moramo postati emisijsko nevtralni do leta 2050. Ta
25

18.07.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042934385/posel/novice/and...

14 / 14

dogovor je jasen tudi glede plinsko-parnih enot, na
teh ne bomo mogli bazirati naše energetike, čeprav
menim, da bi morali s Termoelektrarno Brestanica še
NAJNOVEJŠE

imamo torej hidropotencial, o katerem sva govorila,

Andrej Vizjak,
minister za okolje
in prostor: Malo
sem tudi minister
za energeti...

in nisem optimist glede tega, da bomo na naših

Nedžad Grabus,
mufti: Mufti mora
razumeti, kako
razmišlja družba,
v kateri živi ...

0,2 teravatne ure. Za recimo 10 teravatnih ur –

29 min

Celjanom se
šibijo kolena v
boju za prvaka

ima 750 megavatov.

37 min

Merjenje
zadovoljstva
potrošnikov:
Mnenje ne šteje
prav dosti

7 min

22 min

52 min
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vedno zagotavljati sistemske storitve. Na voljo

Hagija Sofija:
Razpeta med
krščanstvom in
islamom, med
politiko in vero,
med Ev...
Vse objave

rekah gradili še kaj drugega. Nerealno je pričakovati,
da bi ugasnjene enote nadomestili z drugimi
obnovljivimi viri. Sončne elektrarne zdaj prispevajo
približno toliko bi proizvedel drugi blok – potrebujemo
za 10.000 megavatov instalirane moči in 10.000
hektarjev površin. To je 15-krat več kot nuklearka, ki

Ste za to, da Teš 6 deluje do konca svoje
življenjske dobe?
Pričakujem, da bo. V skladu s strategijo opuščanja
premogovnih regij, ki jo pripravljajo na ministrstvu za
infrastrukturo.
V HSE pravijo, da ne morejo izkopati četrtine od
skupne količine premoga, ki so jo pred leti
načrtovali v investicijskem načrtu tega projekta.
Kaj to pomeni za Teš in za Premogovnik Velenje?
Vodstvo HSE, ki je postavljalo Teš 6, je s takimi
izračuni zavajalo politično in strokovno javnost.
Sedanje vodstvo HSE in preostale energetske
družbe morajo zdaj obvladovati stroške. Imajo samo
dve možnosti: Teš 6 lahko ugasnejo ali pa
racionalizirajo stroške, da bo družba delovala na
ekonomsko vzdržen način.
Zakaj niste minister za energetiko?
Saj malo tudi sem. Pri vseh energetskih projektih gre
predvsem za umeščanje v prostor in v energetiki
nam nič ne pomaga, če govorimo o tem, kaj bi radi
imeli, pa se tega ne da umestiti v prostor. Mislim, da
potrebujemo odgovoren pogled na nacionalno
energetiko. Našim zanamcem moramo pustiti tako
zanesljivo oskrbo, kot jo imamo danes.
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Strokovnjak za trženje banan na čelo
Darsa
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A-je-to direktor Darsa

Valentin Hajdinjak
© Borut Krajnc
Kdo je Valentin Hajdinjak? Hajdinjak je politik z dušo in srcem.
Odkar je zapustil šolske klopi, je zasedal različne položaje v imenu Slovenskih krščanskih
demokratov (SKD) oziroma njihove naslednice, Nove Slovenije (NSi). Politično pot je začel kot član
in potem predsednik Mladih krščanskih demokratov, nato je že zarana, leta 1994, pri 20 letih, postal
strankin tiskovni predstavnik. To funkcijo je opravljal naslednjih 20 let.
Leta 2000, v času vlade Andreja Bajuka, je bil vladni predstavnik za odnose z javnostmi. Nato je
postal vladni predstavnik za odnose z javnostmi v času prve vlade Janeza Janše. Ko je NSi leta
2008 izpadla iz parlamenta, je postal predstavnik za stike z javnostmi v zdravniški zbornici, v drugi
vladi Janeza Janše je bil spet PR-ovec na obrambnem ministrstvu, vrhunec politične kariere je
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doživel na zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj podpredsednika
stranke.
Ni videti, da bi se Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali asfaltiranjem –
če že, se recimo spozna na trženje banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti
z nalogo Predvidene spremembe na trgu banan v Republiki Sloveniji ob vstopu v Evropsko unijo, v
kateri je državo pozval, naj se pripravi na izvajanje tako imenovanega režima uvoza, prodaje in
distribucije banan (RISDB). Verjetno je tudi malce strokovno podkovan v lokalni samoupravi, leta
2015 je recimo na Fakulteti za management magistriral z delom Dejavniki ekonomske učinkovitosti
in kakovosti življenja v slovenskih občinah.
Kaj pa Dars? In promet? Ali Hajdinjak res kaj ve o prometu in slovenskih avtocestah? Še do
nedavnega je vodil oddelek za trženje in korporativno komuniciranje v družbi T2, zadnje sporočilo
za javnost je napisal 19. junija. Tedaj je sporočil, da bo družba T2 Zdravstvenemu domu Koper
kmalu podarila reševalni motor Honda VFX1200X. Dasiravno je sporočilo delno povezano s
prometno problematiko, pa si seveda niti človek z najbujnejšo domišljijo ne bi mogel predstavljati, da
se bo Hajdinjak kmalu za tem zavihtel na čelo Darsa. In to zato, ker »ima kompetence«, kot so
minuli teden sporočili iz družbe za avtoceste.
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Na položaj predsednika uprave ga je imenovala koalicija – prek svojih nadzornikov –, četudi nima
nikakršnih izkušenj iz prometa. Pred njim je denimo Dars vodil Tomaž Vidic. Ta se je kot svetovalec
uprave v Darsu zaposlil aprila 1999, tri leta pozneje ga je vlada Janeza Drnovška imenovala za
državnega sekretarja na ministrstvu za promet, kjer je bil odgovoren za področje cest, med letoma
2004 in 2009 je bil na ministrstvu generalni direktor direktorata za ceste, nato pa direktor projektov v
Darsu.
Doslej najbolj znan primer političnega kadrovanja po osamosvojitvi je bilo imenovanje Marjana
Podobnika za direktorja Telekoma. Podobnika, tedaj še podpredsednika stranke SLS + SKD, je na
vrh Telekoma leta 2000 postavila odhajajoča vlada Andreja Bajuka. Eden izmed njegovih največjih
uspehov pri vodenju telekomunikacijske družbe pa je bil, da je zgolj v prvih treh mesecih
direktorovanja potrošil 1,5 milijona evrov za najrazličnejša sponzorstva in donacije.
Naziv najeklatantnejšega primera političnega kadrovanja lahko zdaj od Podobnika brez dvoma
prevzame Hajdinjak iz NSi. Mož seveda prihaja iz stranke, ki je v kampanjah dosledno zagovarjala
geslo: »Umaknimo politiko iz gospodarstva.«
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Lani v podjetjih višja prihodek in dodana vrednost
18.07.2020 10:45

Ljubljana, 18. julija (STA) - V Sloveniji je bilo lani aktivnih 149.257 podjetij s pretežno
tržno dejavnostjo, ki so ustvarila 105,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje. K nekaj
več kot triodstotni letni rasti so največ prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih.
Dodana vrednost se je v vseh podjetjih lani povečala za 7,6 odstotka na 25,94 milijarde
evrov.
Kot je ugotovil statistični urad, je bil lani prihodek višji 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 evrov višji. Sledila so podjetja na področjih trgovina, strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti, gradbeništvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, informacijske in
komunikacijske dejavnosti ter promet in skladiščenje.
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Rast prihodka je bila lani med vsemi opazovanimi področji dejavnosti najvišja v dejavnosti
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Število aktivnih podjetij v tej dejavnosti se je od
leta 2018 do leta 2019 povečalo s 35.322 na 36.314. Podjetja v tej dejavnosti so ustvarila za
osem odstotkov več prihodkov in dodane vrednosti kot predlani.
Lani je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb, kar je 20.987 več kot predlani. Največ jih
je delo dobilo v gradbeništvu (6126) in v predelovalnih dejavnostih (5654). Med podjetji v
predelovalnih dejavnostih se je število oseb, ki delajo, najizraziteje povečalo v dejavnosti
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, za 9,4 odstotka, sledila je dejavnost
proizvodnja drugih strojev in naprav.
Podjetja, ki oddajajo nastanitvene zmogljivosti oz. nepremičnine za krajši čas, sodijo v
področje gostinstvo, podjetja, ki dajejo nepremičnine v najem za daljši čas, pa v področje
poslovanje z nepremičninami. Lani se je povečalo število aktivnih podjetij v obeh skupinah,
prav tako tudi njihov prihodek in dodana vrednost.
Podjetja, ki so se lani ukvarjala z dejavnostjo počitniških domov in podobnih nastanitvenih
obratov za kratkotrajno bivanje in so bila registrirana v področju gostinstvo, so lani ustvarila za
15,7 odstotka več prihodkov od prodaje in za 20,5 odstotka več dodane vrednosti. V njih je
delalo 14,7 odstotka več oseb kot predlani. Med temi podjetji so prevladovala mikro podjetja.
Ta so prispevala 82,5 odstotka dodane vrednosti in 71 odstotkov prihodka dejavnosti.
Podjetja, ki so se lani ukvarjala z oddajo nepremičnin za daljši čas in so bila registrirana v
področju poslovanje z nepremičninami, so prav tako izkazovala rast prihodka, dodane
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vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale. Za to dejavnost je bilo registriranih 2169
aktivnih podjetij oz. 284 več kot predlani. Prihodek, ki so ga ustvarila, je bil za 10,7 odstotka
višji, dodana vrednost pa je bila višja za 6,3 odstotka.
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USTAVNO SODIŠČE USTAVILO GRADBENE
PROJEKTE V VREDNOSTI 7,7 MILIJARDE
EVROV
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18. julija, 2020

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
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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 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
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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
— JANEZ JANŠA (@JJANSASDS)

Jernej Vrtovec obžaluje, da se zaradi odločitev Ustavnega sodišča ne bo začela gradnja
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
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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)
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
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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
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SEPTEMBRA LETOS. HTTPS://T.CO/EXOOWUJTAW
— JERNEJ VRTOVEC (@JERNEJVRTOVEC)

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 je v preteklosti dejal, 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
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teh organizacij

v Ljubljani,” je za Demokracijo povedal predsednik Slovenske nacionalne

stranke Zmago Jelinčič Plemeniti.
A po besedah 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/Nova24TV
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