Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 4. 2020
Število objav: 44
Internet: 41
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 27
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0

Naslov

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

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Vlada s predlogom zmanjšuje vpliv NVO-jev na postopke Drugi protikoronski sveženj prinaša pomembne spremembe
tudi na področju gradbene zakonodaje, ki bodo, zagotavlja pristojni minister Andrej Vizjak, omogočile takojšen zagon
investicij, ki zdaj stojijo, s čimer bo tudi gospodastvo dobilo zagon....

Naslov

"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za zajezitev posledic epidemije?"

Zaporedna št.
2

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

La. Da.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada boji okoljevarstvene
presoje? Se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog drugega...

Naslov

Vizjak napoveduje odvoz nakopičene embalaže na državne stroške

Zaporedna št.
3

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

STA , N. Š.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...predstavil ukrepe, ki so jih sprejeli v okviru t. i. korona zakona. Ključ za izhod iz krize Vizjak vidi v čim prejšnjem
zagonu investicijskih projektov. "Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je treba ukrepati hitro, zato moramo
nekatere odločbe zakonodaje zrahljati," je dejal. Po njegovem mnenju investicije pripomorejo...

Naslov

Vizjak: vlada namerava pristriči peruti delu nevladnega sektorja

Zaporedna št.
4

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

S. R.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene
zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno
aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...za pomoč prizadetim v epidemiji novega koronavirusa zajel okoli milijon prebivalcev. Novela prinaša tudi pomembne
sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje oz. izvajanja postopkov za gradbene projekte, in sicer
zakon omogoča takojšen zagon nekaterih investicij, ki danes stojijo. VELENJE - Skupina Hisense...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 23. 4. (četrtek)

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...da zavod ne skrbi le za zaščitno opremo. LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona
prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega
ministra Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med predlogi je sprememba pogojev za sodelovanje
nevladnih...

Naslov

Pregled - novi koronavirus, 23. 4. (četrtek)

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...nameni tudi izrednim študentom. LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za
okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo...

Naslov

Pregled - novi koronavirus, 23. 4. (četrtek) (dopolnjeno)

Zaporedna št.
8

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...nameni tudi izrednim študentom. LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za
okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo...

Naslov

Vlada s popravki protikoronskega zakona do zagona gradbeništva

Zaporedna št.
9

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene
zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,...

Naslov

Okoljevarstveniki kritični do določil novele protikoronskega zakona na področju
gradbeništva

Zaporedna št.
10

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko odprla
vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih
projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad
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Naslov

Odbor DZ za podaljšanje roka za usposobljenost v gradbeništvu in za začetek gradnje HE
Mokrice

Zaporedna št.
11

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je podprl predlog sprememb zakona o gradbeništvu, ki ga je vložil
državni svet in s katerim se še za dve leti podaljšuje možnost za ustrezno strokovno usposobljenost kadra v
gradbeništvu. Podprl je tudi prizadevanja različnih poslancev za začetek gradnje HE Mokrice na spodnji...

Naslov

Okoljevarstveniki kritični do določil novele protikoronskega zakona na področju
gradbeništva (dopolnjeno)

Zaporedna št.
12

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko odprla
vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih
projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad

Naslov

TOP ČLANKI - Kaj danes berete

Zaporedna št.
13

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...premij? 3. (analiza) Je Slovenija res relativna prvakinja v EU po protikoronskih fiskalnih izdatkih? 4. Poslanci danes
popravljajo enega od nesmislov gradbene zakonodaje 5. Gorenjev kitajski lastnik klesti: napoveduje 2.200 manj
zaposlenih v Evropi, v Sloveniji tisoč!...

Naslov

Okoljevarstveniki kritični do določil protikoronskega zakona v gradbeništvu

Zaporedna št.
14

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
46

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Okoljevarstveniki kritični do določil protikoronskega zakona v gradbeništvu Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: zakonodajne... dodaj okolje dodaj Eko krog dodaj Ekologi brez meja dodaj sftr dodaj Čas branja: 1 min...

Naslov

Salonit Anhovo v izplačilo 1.700 EUR neto letnega regresa

Zaporedna št.
15

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
48

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...za oskrbo kupcev s cementom tudi v času epidemije. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne
samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela
v novih razmerah pomagali tudi skupnosti z lastno izdelavo zaščitnih mask in razkuževanjem...
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Naslov

Salonit ustavil proizvodnjo, vsakemu delavcu 1700 evrov regresa

Zaporedna št.
16

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Fortunat in dodaja, da so poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom in s tem prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest,
tako v skupini Salonit kot v celotnem gradbeništvu. “Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v
novih razmerah pomagali tudi skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem,” dodaja....

Naslov

Ste vedeli? Če dobite pošto od sodišča, vam ni treba storiti ničesar

Zaporedna št.
17

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...zdravje in varnost ljudi, stika med vročevalcem in naslovnikom ne sme biti. Poenostavitev pridobivanja gradbenih
dovoljenj, reševanje odpadne embalaže Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je potrebno ukrepati hitro, zato na
ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da je potrebno nekatere določbe zrahljati, da se...

Naslov

Stara in nova gradbišča

Zaporedna št.
18

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
54

Avtor

B. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 9

Stara in nova gradbišča VOJNIK - V občini ostaja veliko gradbišče novega frankolovskega vrtca odprto. »Naložbe, ki
smo jih začeli, nadaljujemo. Izvajalcem prepuščamo presojo o tem, ali lahko zagotovijo svojim delavcem varno delo,«
je povedal župan Branko Petre. Občina je tudi objavila razpise za

Naslov

Če dobite v teh dneh pošto od sodišča, vam ni treba storiti ničesar

Zaporedna št.
19

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Ste radovedni, kdaj se otroci vračajo v šolske klopi? To pravi ministrica Poenostavitev pridobivanja gradbenih
dovoljenj, reševanje odpadne embalaže Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je potrebno ukrepati hitro, zato na
ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da je potrebno nekatere določbe zrahljati, da se...

Naslov

Obeta se pospešek gradbeništvu

Zaporedna št.
20

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
65

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Površina: 99 cm2

...zagon investicij. Tudi tretja razvojna os med njimi. Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra
Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,...
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Naslov

Vlada spremenila mnenje prejšnje o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save

Zaporedna št.
21

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v držacvni zbor vložilo 51 poslancev
SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi,...

Naslov

"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za zajezitev posledic epidemije?"

Zaporedna št.
22

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
68

Avtor

La. Da.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada boji okoljevarstvene
presoje? Se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog drugega...

Naslov

Okoljevarstveniki kritični do določil protikoronskega zakona v gradbeništvu

Zaporedna št.
23

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
72

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko odprla
vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih
projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad

Naslov

Vlada spremenila mnenje prejšnje o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save

Zaporedna št.
24

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v držacvni zbor vložilo 51 poslancev
SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi,...

Naslov

V Pomurju porast brezposelnosti, a tudi nove zaposlitve

Zaporedna št.
25

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
77

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...evidenco prijavili 781 oseb, ob tem pa je spodbudno dejstvo, da so se nekateri zaradi zaposlitev iz evidence že
odjavili. Največ brezposelnih v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih"Podatki za april so začasni, saj za
veliko število oseb, ki so že oddale prijave za vpis elektronsko ali po pošti, potekajo...
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Tisk
Zaporedna št.
26
Stran v zbirki:
83
Povzetek

Naslov

Ženske v znanosti

Medij

Obrazi Avenija, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Avtor

Neža Mrevlje

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

26. DOPISNA SEJA VLADE RS

Zaporedna št.
27

Medij

Zdruzenjeobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
85

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Površina: 2.785 cm
2

...Sloveniji, temveč tudi drugje po svetu, je bil mednarodni projekt #HiddenNoMore (Nič več skrite): opolnomočenje
žensk na področjih STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) iz leta 2018, v katerem je sodelovala dr.
Emilija Stojmenova Duh. O ugotovitvah o manjši družbeni moči žensk, v tem primeru na področjih...

Naslov

Internet

Stran: 44

...določila tudi obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, sprejela
mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona in imenovala nove člane Odbora za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje EKP 2014–2020. Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih...

Naslov

Slovensko podjetje kljub izbruhu koronavirusa s 1.700 evrov regresa svojim ZAPOSLENIM!

Zaporedna št.
28

Medij

Megasvet.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ukrepov smo poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne
samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela
v novih razmerah pomagali tudi skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem. Dejstvo...

Naslov

Zdajšnja vlada v nasprotju s prejšnjo podprla zakonski predlog za lažje dokončanje verige
HE na spod

Zaporedna št.
29

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
88

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov«....

Naslov

Ob smrti zaslužnega prof. dr. Uroša Bajžlja

Zaporedna št.
30

Medij

Idrijske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
90

Avtor

Jakob Likar

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Tisk

Povzetek

Stran: 20

Površina: 399 cm2

...Petrosani v Romuniji ter podelitev naziva zaslužnega člana mednarodnega združenja International Society of Mining
Professors. Do zadnjega je bil aktiven član Inženirske zbornice Slovenije, ki mu je podelila pomembno nagrado za
njegovo življenjsko delo na področju rudarstva in geotehnologije. Mlajši kolegi smo in bomo ponosni nanj tudi v...
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Naslov

Kako reševati gostinstvo in turizem: z dodatkom za dopust?

Zaporedna št.
31

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaradi vladnih ukrepov glede zajezitve epidemije. Gre predvsem za dejavnosti gostinstva, turizma, trgovine (razen z
živili), servisnih storitev, dela gradbeništva in montaže ter dela dejavnosti prevoza potnikov. V teh dejavnostih bo prišlo
do izpada prihodkov najmanj za obdobje 6 tednov (12.5% letnega prihodka),...

Naslov

Zagon gradbeništva bo Vlada spodbudila s popravki protikoronskega zakona

Zaporedna št.
32

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
95

Avtor

Urednik

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene
zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost.
“Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,...

Naslov

Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Zaporedna št.
33

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
100

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...nameni tudi izrednim študentom. LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za
okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo...

Naslov

Vizjak: Paket gradbene zakonodaje omogoča takojšen zagon investicij, ki zdaj stojijo

Zaporedna št.
34

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
101

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...za pridobivanje gradbenih dovoljenje in širijo krog upravičencev do pomoči. Sorodne novice: Delo V novi gradbeni
zakonodaji ne bo več prostora za nevladne organizacije RTV Slovenija Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje
do novih investicij in zagona gospodarstva Delo Paket gradbene zakonodaje omogoča takojšen zagon investicij,...

Naslov

Vlada v sredo tudi o spodnji Savi, v petek v Brežicah ministra

Zaporedna št.
35

Medij

Eposavje.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
104

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Kakor dodajajo, "gre za manj zahtevne spremembe zaradi
uskladitve z drugimi predpisi, oziroma uskladitve že dogovorjenih pravic med koncedentom...
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Naslov

"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za zajezitev posledic epidemije?"

Zaporedna št.
36

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
105

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada boji okoljevarstvene
presoje? Se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog drugega...

Naslov

Vlada s popravki protikoronskega zakona do zagona gradbeništva

Zaporedna št.
37

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
107

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 23. aprila (STA) - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe
tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka občutno
pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,...

Naslov

V novi gradbeni zakonodaji ne bo več prostora za nevladne organizacije

Zaporedna št.
38

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
108

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Domov- Slovenija- V novi gradbeni zakonodaji ne bo več prostora za nevladne organizacije ...

Naslov

Vlada s popravki protikoronskega zakona do zagona gradbeništva

Zaporedna št.
39

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
110

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 23. aprila (STA) - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe
tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka občutno
pospešile gradbeno aktivnost. "Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z gradnjo,...

Naslov

V zakonu o varovanju okolja ne bo več prostora za nevladne organizacije

Zaporedna št.
40

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
113

Avtor

Mirt Bezlaj

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...V novi gradbeni zakonodaji ne bo več prostora za nevladne organizacije Ključne novosti novega zakona uvajajo
oljašave za pridobivanje gradbenih dovoljenje in širijo krog upravičencev...

Naslov

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

Zaporedna št.
41

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
116

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...projektov, saj naložbe pripomorejo k zagonu gospodarstva, k ohranjanju delovnih mest, zaposlitvi novih delavcev in
bodo prispevale k manjšemu padcu BDP-ju. Gradbena zakonodaja je po njegovem mnenju spisana za normalne čase,
ko je več časa za premislek in pripravo. Ni pa spisana za čas, ko je treba ukrepati hitro in zgraditi,...
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Naslov

GOV.SI

Zaporedna št.
42

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
119

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...in posledično opremljanje le teh. Čimprejšnja oziroma takojšna aktivacija investicij bi pomembno prispevala tudi k
ohranjanju delovnih mest na področju gradbeništva, prometa, dobaviteljskih verig in širšega storitvenega sektorja.
Ključni namen dela zakonskih rešitev »Učinkovitejša gradnja kot del izhodne strategije«...

Naslov

Za odobritev odloga plačevanja kredita oddanih že več kot 5000 vlog

Zaporedna št.
43

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
126

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...nameni tudi izrednim študentom. LJUBLJANA – Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za
okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo...

Naslov

Ali je gradnja nizkoenergijske hiše dražja od gradnje klasične hiše?

Zaporedna št.
44

Medij

Mojprihranek.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
132

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...nizkoenergijske hiše v primerjavi s klasično, za kakšno nizkoenergijsko hišo naj se odločim, 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 (zidano, ne leseno ali montažno),...
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izjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona
gospodarstva
Vlada s predlogom zmanjšuje vpliv NVO-jev na postopke
T. K. B.| 23. april 2020 ob 14:19
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po predlogu zakona bo gradnja omogočena že ob dokončnem gradbenem dovoljenju in ne šele po pravnomočnem koncu vseh pritožbenih postopkov, s …

Drugi protikoronski sveženj prinaša pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje, ki bodo, zagotavlja
pristojni minister Andrej Vizjak, omogočile takojšen zagon investicij, ki zdaj stojijo, s čimer bo tudi gospodarstvo dobilo zagon.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in gradnjo novih projektov, je izgubljen, posledično so izgubljeni prispevki in prihodki za državno blagajno,
posledično bo manj denarja za vse nujne podsisteme države," je na tiskovni konferenci vlade dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in kot
ključni "moment za izhod iz gospodarske recesije" navedel čimprejšnji zagon pomembnih investicijskih projektov, saj investicije pripomorejo k
zagonu gospodarstva, k ohranjanju delovnih mest, zaposlitvi novih delavcev in bodo prispevale k manjšemu padcu BDP-ju.
Gradbena zakonodaja je po njegovi oceni spisana za normalne čase, ko je več časa za premislek in pripravo. Ni pa spisana za čas, ko je potrebno
ukrepati hitro in zgraditi, kar je predtem čakalo leta, zato je bilo nekatere dele zakonodaje "treba zrahljati". "Želimo pospešiti izdajanje dovoljenj za
gradnjo, poenostavi in skrajšati predpisane upravne postopke v gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave," je
dejal.

Dokazila o lastništvu zemljišča ne bo treba več predložiti zahtevi za gradbeno dovoljenje
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ni več treba priložiti dokazil
o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v primerih
kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja. Dodaja tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni
racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo oz. umeščanje objektov v prostor. Ta so
sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da vsa
izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki morajo biti strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje
negativno, mora vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.

Vzporedni potek postopkov

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

Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja
voda. Tu veljavni gradbeni zakon predvideva zaporedni tek postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v
integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi, po navedbah Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta
vzporedno.
Vlada poleg tega 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. V predlogu je tudi sprememba, ki
bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi, namreč da je mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja in da torej ni potrebno čakati na pravnomočnost. "Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi če so te strokovno neutemeljene in
so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je opozoril Vizjak.
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Kot primer "eklatantnega nasprotja" vsem NVO-jem, ki dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave pri postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, je
Vizjak izpostavil primer nasprotovanja novomeške organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi. Foto: BoBo

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

V postopkih bodo lahko sodelovale le še nevladne organizacije za najmanj 50 člani
Vlada pa želi zmanjšati tudi vpletenost nevladnih organizacij v postopke. Vizjak je namreč poudaril, da številne nevladne organizacije, ki imajo
status, da delujejo v javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave in
ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem," je dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške
organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi. "Postavljamo minimalne standarde po zgledu Avstrije in
Švedske, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke z interesom varovanja okolja," je poudaril Vizjak - to bo mogoče, če bo imela nevladna
organizacija vsaj 50 članov. Spremembe vključujejo tudi člen, da se vse tožbe obravnava prednostno v roku 15 dni, je še dodal.

Nakopičeno embalažo naj se odpelje na račun države
Drugi sklop ukrepov, ki je zajet v en sam člen, pa govori o ravnanju z odpadno embalažo. Na smetiščih komunalnih podjetij se nabirajo kupi
tovrstne embalaže, zato "vlada predlaga, da se preseka dosedanje stanje in se na račun državnega proračuna odpelje nakopičeno embalažo, tudi s
potencialno okuženo zaščitno opremo". Ocenjeni strošek je 7,7 milijona evrov, je še pojasnil Vizjak.
"Za letos načrtujemo sprejem zakona, ki bo sistemsko rešilo težavo. Razširilo bomo breme embalažnine: iz 15 ton na eno tono, s čimer bo več
upravičencev moralo plačevati embalažnino, hkrati pa razbremenili največje embalerje (podjetjem, ki proizvajajo in izdajajo embalažo na trg). V
zakonu je natančno izračunano, da bo vključno z 31. majem strošek interventnega odvoza znašal 7,7 milijona evrov. Nato pa vsak dodatni mesec je
predvideni strošek milijon evrov. Do poletja bomo zakon pripravili in računamo, da ga bo parlament sprejel jeseni in bo najverjetneje začel veljati s 1.
1. 2021," je še pojasnil Vizjak.
Kateri pa so prioritetni projekti? Vizjak je dejal, da jih bodo opredelili v tretjem koronapaketu, ki že nastaja. "Projekti, ki so pripravljani za gradnjo
bodo imeli prednost. Projekti z zaprto finančno strukturo bodo znova v prednosti, zlasti če gre za črpanje evropskih sredstev in že oddobrenih sredstev
na državni in lokalni ravni," je še dodal.
Obvestilo uredništva:
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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!

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu
rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC
RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.
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"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za zajezitev posledic
epidemije?"

La. Da.| 23. april 2020 ob 18 48
Ljubljana - MMC RTV SLO

Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada boji okoljevarstvene presoje?
To se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog drugega svežnja ukrepov ostale povsem brez moči.
Vlada je z novelo zakona, ki dopolnjuje prvi protikoronski sveženj, na široko odprla vrata gradbenim projektom, ki ogrožajo okolje in naravo.
To je storila na način, da je za nevladne organizacije, ki so v javnem interesu na področju varstva okolja, v zakonu določila skoraj nemogoče
pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje, opozarjajo nevladniki.

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!

V predlogu zakona, ki dopolnjuje prvi interventni zakon, ki je namenjen zajezitvi epidemije covida-19, se je namreč znašla tudi gradbena
zakonodaja, čeprav ni povsem jasno, zakaj je za zajezitev posledic epidemije njeno spreminjanje tako zelo nujno, predvsem ko gre za poseg v
možnost sodelovanja nevladnih organizacij.
Vlada sicer ni predlagala izločitve nevladnih organizacij pri postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, temveč se je onemogočanja
nevladnikov lotila s pogoji, ki so tako zahtevni, da jih ne izpolnjuje tako rekoč nobena organizacija, opozarjajo v Centru nevladnih organizacij
Slovenije.
42. člen novele zakona tako predvideva, da bodo v postopkih lahko sodelovali le: nevladne organizacije, ki imajo trenutno in v preteklih dveh
letih najmanj 50 aktivnih članov, zavodi, ki imajo že vsaj dve leti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s
področja delovanja NVO-jev, in ustanove, ki so v zadnjih dveh letih razpolagale z najmanj 10.000 evri premoženja.

"Vlada ne odvzema same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla
doseči – še posebej ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj! Vlada seveda ve, da skoraj nobena od organizacij novih pogojev ne more
izpolnjevati za nazaj – saj takrat teh pogojev ni bilo in niso vedele, da jih morajo izpolnjevati," opozarjajo v Focusu, društvu za sonaraven
razvoj. Kot dodajajo, to pomeni, da se bodo v prihodnjih dveh letih vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad
zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.

"Nismo proti razvoju, smo pa proti razvoju, ki škodi okolju"

"Onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice tako rekoč ni več. Zakaj se vlada boji
okoljevarstvene presoje? Onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij je onemogočanje varstva okolja. Nismo proti razvoju, smo pa proti
razvoju, ki škodi okolju. Namen okoljevarstvene presoje je dati zeleno luč projektom, ki so do okolja prijazni in trajnostni. Samo s takšnim
razvojem imamo namreč prihodnost," so še zapisali v Focusu.
V Greenpeaceu Slovenije pa se sprašujejo, kako so lahko skrb za čist zrak, za zaščito kmetijskih in gozdnih površin resna ovira pri zajezitvi
vseh negativnih posledic epidemije, glede na to, da se omenjena sprememba vpisuje v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
"Takšne spremembe bi skrhale okoljske standarde in blaginjo vseh prebivalcev Slovenije. Prav epidemija nas je opomnila, kako dragoceni so
osnovni gradniki življenja, dostop do pitne vode in kakovostne hrane, čist zrak, bogati in zdravi gozdovi, in kako pomembno je, da
lahko našeključne ekosisteme tudi zaščitimo pred uničujočimi posegi," so še spomnili v Greenpeaceu.
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Foto: BoBo
epidemija

vladni ukrepi

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

NVO
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Vizjak napoveduje odvoz
nakopičene embalaže na
državne stroške
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Obetajo se spremembe: krajši postopki
pridobivanja gradbene dokumentacije, strožja
pravila za nevladne organizacije, ki nasprotujejo
gradnji določenega projekta, ter odvoz
nakopičene embalaže na državne stroške.
"Vsak mesec, ko čakamo, je izgubljen"
Okoljski minister Andrej Vizjak je na današnji tiskovni konferenci
vlade predstavil ukrepe, ki so jih sprejeli v okviru t. i. korona
zakona. Ključ za izhod iz krize Vizjak vidi v čim prejšnjem
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zagonu investicijskih projektov.
"Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je treba ukrepati hitro, zato moramo nekatere odločbe
zakonodaje zrahljati,"

je dejal. Po njegovem mnenju investicije

pripomorejo k ohranjanju delovnih mest, poleg tega bodo tudi
znižale napovedan padec BDP.
"Vsak mesec, ko čakamo, je izgubljen mesec, posledično bo prihodkov in prilivov v državo
manj,"

je poudaril. Prvi izmed ukrepov je, da se zahteve za izdajo

gradbenega dovoljenja štejejo za ustrezne brez dokazil o
lastništvu. Naslednji ukrep zajema umeščanje v prostor in
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pridobivanje mnenj - ker so ta pogosto nejasna in
neutemeljena, zdaj zahtevajo, da v primeru zavrnitve
odgovorni svojo odločitev tudi utemeljijo in ponudijo rešitev.

Postopki bodo od zdaj potekali paralelno
Spremenil se bo tudi način izvajanja postopkov - če so prej
lahko stekli šele, ko se je en izmed postopkov končal, bodo
lahko zdaj potekali istočasno, kar pomeni, da bo lahko
infrastruktura zgrajena prej.
Na državnem nivoju bodo prednost pri gradnji imeli projekti,
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kjer je dokumentacija že pripravljena, finančna konstrukcija pa
zaprta.

Strožja pravila za nevladne organizacije
Pomembna sprememba, ki je povezana z nevladnimi
organizacijami, pa je določilo, da morajo te imeti vsaj 50
članov ter da lahko pritožbo vložijo v roku 15 dni.
"Številne gradnje zdaj stojijo zaradi pritožb - te so lahko neutemeljene, samo za odškodnino. Recimo
stanovanjski projekt Spectra, v okviru katerega je predvidenih 220 stanovanj, stoji prav zato. Zdaj pa
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smo dosegli to, da se gradnja lahko začne že maja,"

je pojasnil minister.

Po njegovih besedah je ta člen potreben za to, da nevladne
organizacije ne izkoriščajo svoje statusa, temveč da delujejo v
javnem interesu. Poleg tega se bodo vse tožbe zoper
gradbenega dovoljenja po novem obravnavale prednostno.

Država bo plačala odvoz embalaže
Vizjak je spremembe napovedal tudi na področju ravnanja z
odpadno embalažo, ki se na deponijah in v skladiščih kopiči že
dlje časa - situacija pa je, kot je dejal Vizjak, z nastopom
epidemije eskalirala. "Embalaže je vse več, poleg tega se v skladiščih znajde
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tudi okužena in neokužena zaščitna oprema - ta je del mešanih odpadkov, ki še povečujejo
kupe,"

je poudaril.

Vlada zato predlaga, da na račun proračuna odpelje embalažo
in da pospravijo skladišča, ki so morebiten vir novih okužb - ne
le s covid-19, temveč tudi z drugimi boleznimi. Vključno z 31.
majem bo letos strošek odvoza tako 7,7 milijonov evrov, vsak
nadaljni mesec pa še dodaten milijon evrov - Vizjak je
napovedal, da bo tako vsaj do jeseni.
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GZS ukrep pozdravila
Na težavo kopičenja odpadkov je že dolgo opozarjala tudi
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki je ukrep pozdravila.
Po njihovih navedbah sledi rešitvam, ki so jih v zbornici
predlagali ministrstvu za okolje in prostor. Ob tem so opozorili,
da družbe za ravnanje z odpadno embalažo vsak mesec
letošnjega leta pri komunalnih podjetjih niso prevzele približno
5700 ton komunalne embalaže.
"Če to pomnožimo s štirimi meseci bo skupna masa vse s strani teh družb neprevzete embalaže
znesla 22.800 ton. Tej embalaži je treba prišteti še embalažo, ki ni bila prevzeta po interventnih
ukrepih iz leta 2018 in 2019 v skupni količini preko 10.000 ton. Tako pridemo do skupne številke
preko 32.800 ton odpadne embalaže, ki se bo konec aprila nahajala v različnih nelegalnih skladiščih
komunalnih podjetij ali njihovih pogodbenih partnerjev. Ta količina se bo vsak mesec dodatno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povečala za približno 5700 ton,"

so opozorili.

V zbornici glede na oceno količin neprevzete komunalne
odpadne embalaže na zalogi ter predviden obseg mesečno
neprevzete komunalne odpadne embalaže menijo, da bi
predvidena finančna sredstva morala zadostovati za rešitev
problema z neprevzeto odpadno embalažo.
dezurni@zurnal24.si
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Vizjak: vlada namerava pristriči peruti delu nevladnega sektorja
0

23. Apr 2020,
13:44

Deli na:

Facebook
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Twitter

Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne
spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni
ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka 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 Vizjak.
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Vizjak je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je, zlasti v luči prihajajoče recesije, nujno
omogočiti čimprejšnji zagon investicij. Paket sprememb v sklopu popravkov prvega protikriznega
zakona "omogoča takojšen zagon nekaterih investicij, ki danes stojijo", je dejal.
Dokazilo o pravici do gradnje
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v
integralnem postopku ni več treba priložiti dokazil o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet
posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v
primerih kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja vlada v predlogu zakona. Dodaja
tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni racionalno
pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za
gradnjo oz. umeščanje objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v
zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da
vsa izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki morajo biti strokovno in pravno
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utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora vključevati tudi morebitne
predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Avtomatsko v integralni postopek
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad
javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni gradbeni zakon predvideva
zaporedni tek postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v
integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi, po navedbah Vizjaka pa vlada
predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
Tretja razvojna os
V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi,
namreč da je mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in da torej ni
potrebno čakati na pravnomočnost. "Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi če so te
strokovno neutemeljene in so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je opozoril Vizjak. Pri
tem je omenil tudi stanovanjski projekt Spektra ob Celovški cesti v Ljubljani, ki se bo po njegovih
besedah z uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi maja.
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Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu nevladnega sektorja. Vizjak je namreč poudaril,
da številne nevladne organizacije, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu in imajo pravico
vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave in
ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem," je dejal in kot
primer izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna
Steyr ter primer tretje razvojne osi.
"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke,"je
poudaril Vizjak - to bo mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.
Spremembe na področju pravnega varstva
Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju pravnega varstva, in sicer da je
mogoče tožbo zoper gradbeno dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave odločbe, tako tožbo pa
lahko vloži le nevladna organizacija z najmanj 50 člani. Nenazadnje pa bi za vse sodne postopke,
ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja, veljalo, da gre za nujne in prednostne zadeve.
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Vizjak je poudaril, da so "za izhod iz neljube situacije, v kateri smo se znašli ne po svoji krivdi,
ključna pozitivna sporočila gospodarstvu". "Ključno je to, da bodo ljudje videli, da želimo zagnati
investicije, da želimo s temi investicijami izboljšati kakovost njihovega bivanja in življenja in da
hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo ohromljeno gospodarstvo v teh kriznih časih," je
dejal.
Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu paketu, v katerem bo država po njegovih
besedah opredelila pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo država razvrščala projekte, so
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njegovi multiplikativni učinki, stopnja pripravljenosti projekta ter njegovi finančni viri - prednost
bodo denimo imeli projekti črpanja evropskih ali namenskih sredstev. Kam se bodo uvrščali
konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni
bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi.
Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19.
LJUBLJANA - Prvak opozicijske LMŠ Marjan Šarec je na Twitterju napovedal vložitev interpelacije zoper ministra za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Kot je dodal, "je sodu izbilo dno" pismo zdaj že nekdanjega
direktorja Zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Počivalšek je v odzivu na Twitterju med drugim zapisal, da v
interpelaciji vidi "priložnost, da epidemijo celovito obravnavamo in predložimo vse dokaze". "Tudi kar se tiče (ne)
odzivnosti premierja prejšnje vlade," je dodal.
MURSKA SOBOTA/LJUTOMER - Minister za zdravje Tomaž Gantar v Ormožu, Murski Soboti in Ljutomeru išče rešitev
za ljutomerski dom starejših, kjer so se številni okužili z novim koronavirusom. Gantar je po navedbah Dnevnika v domu
odredil strokovni nadzor, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je dejal, da poteka tudi nadzor socialne inšpekcije.
LJUBLJANA - Ministri so nadaljevali s predstavitvami najnovejših vladnih ukrepov za naslovitev posledic epidemije
novega koronavirusa. Predlagana novela prvega protikoronskega zakona bo poskrbela še za okoli 220.000 ljudi, potem
ko je osnovni zakon za pomoč prizadetim v epidemiji novega koronavirusa zajel okoli milijon prebivalcev. Novela prinaša
tudi pomembne sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje oz. izvajanja postopkov za gradbene
projekte, in sicer zakon omogoča takojšen zagon nekaterih investicij, ki danes stojijo.
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VELENJE - Skupina Hisense Europe zaradi pandemije koronavirusa v prvem četrtletju beleži izgubo, ki se bo v drugem
četrtletju še poglobila. Zaradi upada naročil se je zmanjšala potreba po delavcih, zato so se odločili zmanjšati število
zaposlenih v celotni skupini, v Sloveniji za približno 1000. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ob napovedih
zmanjšanja števila zaposlenih zahtevajo natančna pojasnila glede odpuščanj. Občina Velenje je odločitev o odpuščanju
označila kot nedopustno, saj da bo povzročila socialno bombo.
ZAGREB - Hrvaški premier Andrej Plenković je na svojem računu na Twitterju sporočil, da se je pred videokonferenco
voditeljev članic EU po telefonu posvetoval z več evropskimi kolegicami in kolegi, med drugim tudi s predsednikom
slovenske vlade Janezom Janšo. Pogovarjali so se o pandemiji covida-19 in ukrepih za obuditev turizma. Voditelji članic
EU bodo na videokonferenci poskušali poenotiti stališča glede strategije za okrevanje gospodarstva po pandemiji novega
koronavirusa. V ospredju je vprašanje skupnega zadolževanja, glede katerega konsenza za zdaj ni.
LJUBLJANA - Poslanska skupina LMŠ zahteva sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino o
pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in
organiziranega varstva otrok. Opozorili so na odgovornost ministrstva pri oblikovanju jasnih usmeritev in obveščanja
javnosti.
LJUBLJANA - V Dijaški organizaciji Slovenije in šolskem sindikatu Sviz so izrazili protest zaradi po njihovi oceni
pomanjkljive vključenosti v odločanje o izvedbi mature. Pristojne so pozvali, naj jih vključijo v te procese, sicer bi se lahko
konflikt med sindikatom in ministrstvom po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja tudi "precej zaostril".
LJUBLJANA - Vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka je do danes oddalo že več kot 46.000 študentov, je sporočila
ministrica Simona Kustec. Vlada sicer v okviru drugega protikoronskega paketa predlaga, da se enkratna pomoč v višini
150 evrov nameni tudi izrednim študentom. Več informacij o morebitni vrnitvi v šolske klopi bo znanih po prvomajskih
praznikih.
LJUBLJANA - Avstrijski varnostni organi so slovensko stran obvestili, da bo "stari" mejni prehod Šentilj (magistrala) od
danes odprt samo od 5. do 7. ure in od 17. do 19. ure, so sporočili s policije. Avstrija je "stari" mejni prehod Šentilj in
mejni prehod Svečina znova odprla v sredo. Za prvega so sporočili, da bo odprt 24 ur dnevno, a so že danes skrajšali
njegovo obratovanje. Mejni prehod Svečina pa je odprt med 5. in 21. uro.
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LJUBLJANA - Notranji minister Aleš Hojs je v pogovoru za Demokracijo napovedal intenziviranje postavljanja ograj in
drugih tehničnih sredstev za nadzor južne meje. Kot je napovedal, bodo naredili vse, da bo meja čim bolje varovana. Po
njegovih besedah pa je nemogoče reči, da prehodov ilegalnih migrantov ne bo več, "le zajeziti jih je treba kar se da
učinkovito".
LJUBLJANA - Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je v intervjuju za Delo dejal, da bodo zadeve z zvezi z ukrepi
proti epidemiji ustavno sodišče obremenile še za več let po sprejetju, čeprav jih obravnavajo absolutno prednostno. Knez
se je zavzel tudi za spremembo ustave, s katero bi se zmanjšalo število zadev, o katerih odločajo ustavni sodniki.
LJUBLJANA - Bivši predsednik republike Milan Kučan je v intervjuju za Nedeljski dnevnik ob 30. obletnici prvih
demokratičnih volitev, na katerih je v drugem krogu postal predsednik predsedstva, opozoril, da Slovenija še vedno nima
strateške usmeritve države. Vladni ukrepi ob epidemiji koronavirusa se mu zdijo ustrezni, a ga skrbi za demokracijo.
LJUBLJANA - Po spomladanski pozebi se kmetijstvo zdaj sooča še s sušo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je
opozorila, da je prizadeta vsa Slovenija, najbolj pa poljščine, travinje in letos sajeni trajni nasadi. Če v kratkem ne bo
obilnejših padavin, lahko pričakujemo na področju pridelave hrane in krme za živali katastrofo.
LJUBLJANA - Projektna družba 2TDK je v delo uvedla konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki bodo
gradili premostitvene objekte, dva mostova in galerijo čez dolino Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper. Po
trenutni časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije začela konec avgusta in končala konec novembra 2021.
LJUBLJANA - UKC Ljubljana je leto 2019 zaključil z 11,8 milijona evrov izgube, kar pa je skoraj pol manj kot v 2018. S
poslovnim rezultatom zavoda se je v sredo seznanil svet zavoda, ki podpira vodstvo pri ukrepih za boljše poslovanje
bolnišnice. Opozarjajo pa, da se bodo brez investicij v prihodnje težko spopadali z novimi izzivi.

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

LJUBLJANA - Organizacija Unesco je današnji 23. april razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Zaradi
koronavirusa bo njegovo praznovanje drugačno, saj je večina šol zaprtih, enako ustanove, povezane s knjigo. V teh
okoliščinah je Unesco pozval, naj ljubezen do knjig odmeva prek spleta. V tej obliki bo potekala tudi tradicionalna Noč
knjige.
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Pregled - Slovenija, 23. 4. (četrtek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 23. aprila.
VELENJE/LJUBLJANA - Skupina Hisense Europe zaradi novega koronavirusa beleži izgubo, zato bo zmanjšala število
zaposlenih v celotni skupini. V Sloveniji bo število zaposlenih tako v proizvodnem kot upravnem delu zmanjšala za
približno 1000. Prvi mož Hisensa Lan Lin je zatrdil, da kljub napovedi odpuščanj niso odstopili od načrtov za gradnjo nove
tovarne televizorjev v Velenju ter da bodo po koronski krizi naredili vse, da ustvarijo več in boljša delovna mesta.
Napoved odpuščanj je sprožila burne odzive, med drugim v lokalnem okolju in delu politike, analitiki pa opozarjajo, da bi
lahko prišlo do odpuščanj tudi v podjetjih, ki poslujejo z Gorenjem.
LJUBLJANA - Prvak LMŠ Marjan Šarec je napovedal vložitev interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška,
ki jo je za zdaj podprla le še Levica. Podrobnosti niso znane, a očitno bo interpelacija povezana z nakupom zaščitne
opreme v epidemiji. Počivalšek je dejal, da bo interpelacija priložnost za celovito obravnavo epidemije in predložitev
dokazov.
LJUBLJANA - V času krize nobena ustavna pravica ni formalno vzeta in ne sme biti, je opozicijske napovedi o
interpelaciji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška za Radio Slovenija komentiral predsednik republike Borut Pahor.
Se je pa zavzel za sorazmernost pri odločitvah o tem, da ne bi to vplivalo na osredotočenost odločevalcev na reševanje
kriznih razmer.
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, na videokonferenci pričakovano niso dosegli
preboja glede strategije za okrevanje evropskega gospodarstva v primežu pandemije. Dogovorili so se, da si bodo
prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev sklada za okrevanje. Na potezi je Evropska komisija, ki naj bi konkretne predloge
predstavila v maju.

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

LJUBLJANA - V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni
bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi.
Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19.
LJUBLJANA - Dosedanje delo zavoda za blagovne rezerve ni bilo ravno najboljše, je ocenil novi v. d. direktorja zavoda
Tomi Rumpf. Poudaril je, da ne glede na vse zdaj ni pravi čas za obračunavanja, temveč je treba moči usmeriti v
učinkovite ukrepe, ki morajo biti transparentni. Spomnil je tudi, da zavod ne skrbi le za zaščitno opremo.
LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju
gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno
aktivnost. Med predlogi je sprememba pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih. Te predlogu
nasprotujejo in opozarjajo, da bo vlada na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in
naravo.
LJUBLJANA - V Dijaški organizaciji Slovenije in šolskem sindikatu Sviz so izrazili protest zaradi po njihovi oceni
pomanjkljive vključenosti v odločanje o izvedbi mature. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je pojasnila, da so bili
predstavniki sindikata vključeni v razpravo o izvedbi mature, priznala pa, da jih ni bilo na sestanku o povsem tehničnih
vidikih izvedbe.
LJUBLJANA - Župani 23 občin na obmejnem območju so DZ ta teden poslali pobudo za aktivacijo 37.a člena zakona o
obrambi. Ob policiji je Slovenska vojska "edina preostala inštitucija, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in
usposobljenih ljudi za zavarovanje južne meje", so zapisali v pobudi, ki so jo predali tudi obrambnemu ministru Mateju
Toninu.
LJUBLJANA - Veleposlaniki in veleposlanice v Sloveniji so na svetovnem spletu objavili videoposnetek, v katerem se
zahvaljujejo slovenskim zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki delajo v času epidemije novega koronavirusa, ter tudi
širši javnosti. Video so posneli veleposlaniki sami - doma v svojih rezidencah - ter ga objavili na svojih digitalnih kanalih.
LJUBLJANA - Minister za okolje Andrej Vizjak je napovedal vmesno rešitev za problem odpadne embalaže v Sloveniji, s
katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S to rešitvijo, ki naj
bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale pooblaščene družbe.
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LJUBLJANA - Po spomladanski pozebi se kmetijstvo zdaj sooča še s sušo. Prizadeta je vsa Slovenija, najbolj pa
poljščine, travinje in letos sajeni trajni nasadi, ugotavljajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). "Če v kratkem
ne bo obilnejših padavin, lahko pričakujemo na področju pridelave hrane in krme za živali katastrofo," so opozorili.
LJUBLJANA - Projektna družba 2TDK je v delo uvedla konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki bodo
gradili premostitvene objekte, dva mostova in galerijo čez dolino Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper. Po
trenutni časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije začela konec avgusta in končala konec novembra 2021.
LJUBLJANA - Bančni sistem je po ocenah Banke Slovenije v dobrem kapitalskem in likvidnostnem položaju, kar je
izjemnega pomena za njegovo odpornost na naraščajoča tveganja. Banka Slovenije bo lahko uresničevanje določenih
tveganj kot posledico vpliva novega koronavirusa ocenila kmalu, bolj znatne učinke na poslovanje bank pa pričakuje v
naslednjih mesecih.
LJUBLJANA - Organizacija Unesco je 23. april razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Zaradi koronavirusa
je bilo njegovo praznovanje drugačno, saj je večina šol zaprtih, enako ustanove, povezane s knjigo. V teh okoliščinah je
Unesco pozval, naj ljubezen do knjig odmeva prek spleta. V tej obliki poteka tudi tradicionalna Noč knjige.

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

LJUBLJANA - Znana je deseterica nominirancev za kresnika, nagrado za roman leta, ki jo podeljuje časopisna hiša
Delo. V širšem naboru za 30 nagrado po vrsti so knjige Gabriele Babnik, Branka Cestnika, Jiržija Kočice, Zdenka
Kodriča, Toneta Partljiča, Sebastijana Preglja, Andraža Rožmana, Veronike Simoniti, Suzane Tratnik in Lenarta Zajca.
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Pregled - novi koronavirus, 23. 4. (četrtek)
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, v četrtek, 23. aprila.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Očitki o nepravilnostih in napakah pri dobavah zaščitne opreme dobivajo večje politične razsežnosti.
Prvak LMŠ Marjan Šarec je napovedal vložitev interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki jo je za zdaj
podprla le še Levica. Podrobnosti niso znane, a očitno bo interpelacija povezana z nakupom zaščitne opreme v epidemiji.
Počivalšek je navedel, da bo to priložnost za celovito obravnavo epidemije in predložitev dokazov. Ocenil je tudi, da se je
zgodba, ki je po njegovih besedah dobila v zadnjih tednih neslutene medijske razsežnosti, spremenila v "režiran in
politično motiviran lov na še eno glavo". V SD po besedah predsednika Dejana Židana sodelujejo pri pripravi
preiskovalne komisije na to temo, ki jo je prav tako napovedala LMŠ, in če bo treba, bodo sodelovali tudi pri
interpelacijah. A v tem trenutku, dokler nimajo dodatnih informacij in besedila interpelacije, vidijo odgovornost na vladi kot
celoti. Za SAB je interpelacija v teh kriznih časih neodgovorna, bodo pa v stranki zadeve še preučili. Da je za
interpelacijo prezgodaj, saj podatki o nabavi opreme še niso jasni, meni tudi prvak SNS Zmago Jelinčič.

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

LJUBLJANA - V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni
bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi.
Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19. Število bolnikov s
covidom-19, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah, se je v sredo znižalo že sedmi dan zapored. Že devet dni upada tudi
število bolnikov na intenzivnih oddelkih, ki se sicer znižuje počasneje. Medtem so v vseslovenski nacionalni raziskavi o
razširjenosti novega koronavirusa do zdaj odvzeli 613 vzorcev. Od 3000 povabljenih je vabilo do zdaj sprejelo 1231 oseb.
LJUTOMER - Minister za zdravje Tomaž Gantar je po pogovorih o rešitvi namestitve oskrbovancev doma starejših
občanov Ljutomer sklenil, da ti ostanejo v Ljutomeru. Za njih bodo pod določenimi pogoji skrbeli predvsem zdravstveni
delavci soboške bolnišnice. Gantar je povedal, da je to rešitev, ki so ji jo želeli tudi v primeru začasne nastanitve
oskrbovancev na Ptuju, ki je dvignila prah v tem mestu. Nastanitev bi namreč trajala le toliko časa, dokler ne bi uredili
ustreznih razmer v domu. "Če je to izvedljivo brez selitve, sem bolj zadovoljen jaz in tudi oskrbovanci," je dejal Gantar.
Direktor doma Tomislav Nemec, ki ga je Gantar v minulih dneh javno kritiziral, pa je obljubil, da bo odločanje prepustil
stroki. Gantar je sicer po navedbah Dnevnika v domu odredil strokovni nadzor, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je
dejal, da tam poteka tudi nadzor zdravstvenega inšpektorata. Cigler Kralj je sicer povedal, da skupaj z Gantarjem išče
najboljše odgovore za reševanje žarišč okužb s covidom-19 v domovih za starejše. Kot je zatrdil na vladni novinarski
konferenci, že potekajo videokonference z direktorji domov starostnikov.
LJUBLJANA - Ministri so na vladni novinarski konferenci nadaljevali s predstavitvami najnovejših vladnih ukrepov za
naslovitev posledic epidemije novega koronavirusa. Minister za delo Janez Cigler Kralj je pojasnil, da bo predlagana
novela prvega protikoronskega zakona poskrbela še za okoli 220.000 ljudi, potem ko je osnovni zakon za pomoč
prizadetim v epidemiji novega koronavirusa zajel okoli milijon prebivalcev. Sodišča, kjer se je delo v času epidemije
novega koronavirusa skoraj povsem ustavilo, bodo medtem kmalu spet začela vročati odločbe tudi v nenujnih zadevah.
Ker pa v času epidemije roki ne tečejo, strankam, ki bodo prejele odločitev sodišča, ne bo treba storiti ničesar, je
povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Ko bo DZ sprejel predlagano novelo zakona o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa
bodo med drugim znova možne ustne obravnave tudi v nenujnih zadevah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je
medtem spomnila, da vlada v okviru drugega protikoronskega paketa predlaga, da se enkratna pomoč v višini 150 evrov
nameni tudi izrednim študentom.
LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne sistemske spremembe tudi na
področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno
pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo po jasnejših in konkretnejših mnenjih
mnenjedajalcev v postopkih, gradnjo bi bilo mogoče začeti že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, brez
pravnomočnosti. Od nevladnih organizacij pa bi lahko v postopkih sodelovale le tiste z najmanj 50 člani. Vlada je med
predlagane popravke prvega protikoronskega zakona vključila tudi vmesno rešitev za problem odpadne embalaže v
Sloveniji, s katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S to
rešitvijo, ki naj bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale
pooblaščene družbe, je dejal Vizjak. Pričakovano so kritični okoljevarstveniki. Vlada je s predlogi po mnenju več kot 40
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okoljevarstvenih organizacij na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo.
Okoljevarstveniki opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti
nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
LJUBLJANA - Bankam in hranilnicam so pravne osebe in samostojni podjetniki do vključno 10. aprila oddali dobrih 5000
vlog za odobritev odloga plačevanja kredita zaradi posledic novega koronavirusa. Med fizičnimi osebami je bilo takšnih
vlog nekaj manj kot 7000, so za STA povedali v Banki Slovenije. Bančni sistem je sicer po ocenah Banke Slovenije v
dobrem kapitalskem in likvidnostnem položaju, kar je izjemnega pomena za njegovo odpornost na naraščajoča tveganja.
Banka Slovenije bo lahko uresničevanje določenih tveganj kot posledico vpliva novega koronavirusa ocenila kmalu, bolj
znatne učinke na poslovanje bank pa pričakuje v naslednjih mesecih.
LJUBLJANA - Sindikati so načeloma zadovoljni s predlaganimi popravki prvega protikoronskega zakona, saj so zajeli
številne njihove predloge. Večje pomisleke imajo le v zvezi z javnim sektorjem, kjer vlada vprašanja, kot je nagrajevanje,
rešuje z enostransko uredbo. Prav tako se bojijo vala dopuščanj po 1. maju, je za STA dejala predsednica ZSSS Lidija
Jerkič. Kar se tiče institucionaliziranega socialnega dialoga, pa pričakuje, da bo zaživel maja. Tretji paket ukrepov bi tako
že moral obravnavati Ekonomsko-socialni svet, je menila.
LJUBLJANA - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ocenjujejo, da gredo predlogi vlade v drugem
protikoronskem paketu, namenjenem predvsem zagotovitvi zadostne likvidnosti gospodarstva, v pravo smer, pogrešajo
pa še nekaj ukrepov, med njimi oprostitev plačila najemnin ter možnost odloga obveznosti iz lizing pogodb. V Združenju
bank Slovenije (ZBS) medtem podpirajo predlog za poroštvo države za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu,
so pa nanj podali nekaj pripomb. Ocenjujejo, da je najvišji predlagani dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega
kreditojemalca postavljen prenizko in da predlagani način poplačila države ni sprejemljiv. ZBS tako npr. predlaga, da
najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerih skladno z zakonom
odgovarja država, znaša do 25 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, in ne 10 odstotkov, kot predlaga vlada.

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

SVET
BRUSELJ - Voditelji članic EU so se na videokonferenci poskušali poenotiti glede strategije za okrevanje evropskega
gospodarstva v primežu novega koronavirusa, medtem ko se vrstijo opozorila, da pandemije še zdaleč ni konec. Preboja
niso dosegli, so se pa dogovorili, da si bodo prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev posebnega sklada za okrevanje.
Evropska komisija naj bi zdaj v maju pripravila konkretne predloge glede strategije za okrevanje po pandemiji. V Evropski
centralni banki so sicer posvarili, da zna biti ukrepanje nezadostno in prepozno, saj bi BDP območja evra lahko po najbolj
črnem scenariju padel tudi za 15 odstotkov.
ŽENEVA/BERLIN - Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je evropske
države posvaril, naj bodo previdne pri rahljanju ukrepov, ki so jih sprejele za zajezitev covida-19. Opozoril je, da so
razmere še vedno burne in da bo tako še nekaj časa. Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je povedala, da "smo šele
na začetku pandemije". Poudarila je, da bo treba še dolgo živeti z omejitvami zaradi novega koronavirusa.
ZAGREB/SKOPJE - Hrvaška bo prihodnji teden začela rahljati ukrepe. V okviru prvega vala rahljanja bodo v ponedeljek
omogočili ponoven zagon vrste podjetij, ki nimajo neposrednega stika s potrošniki. Uvedli bodo tudi mestni in primestni
javni promet ter hitre ladijske linije med kopnim in otoki. 4. maja bo znova začel delovati celoten zdravstveni sistem.
Svoje delo bodo lahko znova začeli opravljati tudi ponudniki frizerskih, kozmetičnih in ostalih storitev. Severna
Makedonija je že danes skrajšala policijsko uro in uvedla obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in javnem
prometu.
ATENE/BUDIMPEŠTA - Grška vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa do 4. maja,
madžarska pa omejitve gibanja do 3. maja.
RIM - V Italiji je v zadnjem dnevu število ozdravljenih prvič od začetka epidemije novega koronavirusa preseglo število
novih primerov okužbe. Ozdravelo je 3033 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, zabeležili pa so 2646 novih
okužb. Še naprej pada število trenutno okuženih in bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi. Vse skupaj je bolezen covid19 v Italiji zahtevala 25.549 življenj. Tam bodo poleti predvidoma začeli testirati cepivo proti covidu-19 na ljudeh,
PEKING/SEUL/HANOJ - V več azijskih državah se razmere v zvezi s pandemijo covida-19 umirjajo. Na Kitajskem že
osmi dan zapored niso zabeležili nobene smrtne žrtve te bolezni, pada tudi število novih okužb. Tudi v Južni Koreji število
novih okužb ostaja nizko. V Vietnamu so danes začeli rahljati drastične ukrepe ob pandemiji.
NEW YORK/VATIKAN - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je posvaril pred zmanjševanjem človekovih pravic
zaradi novega koronavirusa. Papež Frančišek pa je opozoril na socialne posledice pandemije.
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LONDON - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v luči pandemije koronavirusa za okrevanje gospodarstva v
letošnjem in prihodnjem letu namenila 21 milijard evrov. Za obstoječe partnerje je banka že pripravila štirimilijardni paket
pomoči, s čimer želi zagotoviti njihovo likvidnost. Sredstva so namenjena zlasti malim in srednje velikim podjetjem.
ŽENEVA/BRUSELJ - EU in 21 drugih članic Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je podpisalo skupno izjavo, s
katero so se zavezale k zagotavljanju čvrstih dobavnih verig hrane med svetovno zdravstveno krizo zaradi pandemije
novega koronavirusa. Bruselj je predlagal tudi dodatne izredne ukrepe za nadaljnjo podporo najbolj prizadetim kmetijskim
in živilskim trgom.
ŠPORT
LJUBLJANA - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so govorili o ukrepih za odpravo posledic
zaustavitve dejavnosti zaradi novega koronavirusa. Na vlado so naslovili tri sklepe, s katerimi bi se uredila pomoč
organiziranemu športu v času pandemije in po njej, tako finančna kot pri sprostitvi dejavnosti. OKS je pozval vlado, da pri
pripravi novega paketa interventnih in sistemskih ukrepov vključi tudi slovenski organiziran šport, tako za ohranjanje
njegove mednarodne konkurenčnosti kot tudi pri rekreaciji. Prav tako naj se nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo
omogočili treninge vrhunskih športnikov z upoštevanjem priporočil NIJZ in ministrstva zdravje v sodelovanju z medicinsko
komisijo OKS. OKS v tretjem sklepu poziva vlado, da podrobneje opredeli navodila za izvajanje športnih dejavnosti v
času pandemije.

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

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj tednov mirujejo, saj je zaradi pandemije novega koronavirusa
prekinjena Prva liga Telekom Slovenije. Kdaj se bo nadaljevala, še ni jasno, po zadnjem scenariju bi se lahko konec
maja. Jasno pa je, kakšen format si želijo klubi. Prednostno si želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po
koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na lestvici, so v sporočilu za
javnost zapisali slovenski prvoligaši. Po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43
Maribor, 38 Mura, 29 Tabor Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje. Običajno zadnjeuvrščeni
izpade, predzadnji pa igra kvalifikacije za obstanek z drugouvrščenim drugoligašem.
BRDO PRI KRANJU - Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je sporočil dva možna scenarija za dokončanje
sezone v evropskih tekmovanjih. Po prvem naj bi tekme v ligi prvakov in evropski ligi potekale vzporedno s tekmami v
državnih prvenstvih, po drugem pa naj bi se nadaljevale šele avgusta. Iz Uefe so danes sporočili, da imajo ligaška
tekmovanja trenutno prednost pred evropskimi. Po zadnjih podatkih naj bi bila finalna tekma lige prvakov 29. avgusta v
Istanbulu, finalna tekma evropske lige pa 27. avgusta v Gdansku, a teh terminov člani izvršnega odbora Uefe niso uradno
potrdili. Na tokratnem sestanku prek videokonference je tekla beseda tudi o terminih domačih ligaških tekmovanj. Po
predlogu izvršnega odbora morajo nacionalne nogometne zveze najpozneje do 27. maja predstaviti koledar tekem,
domače sezone pa se morajo končati najpozneje do 3. avgusta. V primeru, da bo v posameznih državah še naprej
prisotna epidemija novega koronavirusa, se bo Uefa zavzela za predčasni konec sezone. Izvršni odbor Uefe je odločil še,
da bo klubom, ki so se zaradi pandemije novega koronavirusa in prekinitve tekmovanj znašli v finančni stiski, nemudoma
nakazala skoraj 70 milijonov evrov. Uefa bo tako sprostila denar, namenjen klubom za sodelovanje reprezentantov v
kvalifikacijah za euro 2020.
LJUBLJANA - Končna odločitev o usodi košarkarske evrolige v sezoni 2019/20, ki je bila po pandemiji novega
koronavirusa prekinjena 12. marca, bo znana 24. maja, so po sestanku z vsemi klubi sporočili iz evrolige.
LJUBLJANA - S sedeža Evropske odbojkarske zveze Cev so sporočili, da je sezona evropskih klubskih tekmovanj
končana, v letošnji sezoni prav tako ne bo reprezentančne evropske lige. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021 so za
zdaj še na programu, zveza Cev je objavila tudi rezervni termin.
MADRID - Nogometaše v Španiji bodo začeli testirati na novi koronavirus že 28. aprila, da bi se klubi čim prej lahko vrnili
k treningom in tekmovanjem. Opravljeni testi vseh nogometašev in klubskega osebja bodo oblastem dali pregled nad
trenutnim položajem glede covida-19 v Španiji med nogometaši in prostovoljci la lige, saj si vodstvo prvenstva za klube
želi čim prejšnji začetek treningov nogometašev v najbolj varnih zdravstvenih pogojih za igralce. Španski nogomet je
obstal 12. marca, a si še vseeno želi končati sezono, do konca katere je še 11 krogov.
BERLIN - Nemški nogometni klubi so izrazili željo, da bi sezono nadaljevali 9. maja, je dejal predsednik nemške
nogometne lige DFL Christian Seifert. Odločitev o nadaljevanju prekinjene sezone zavoljo pandemije novega
koronavirusa mora potrditi nemška vlada, vse tekme v nemški prvi in drugi ligi pa bi potekale brez gledalcev. Elitno
nemško nogometno ligaško tekmovanje je prekinjeno od 13. marca. Po 25 odigranih tekmah je bil v najboljšem položaju
Bayern iz Münchna, ki je imel štiri točke več od drugouvrščene Borussie iz Dortmunda in pet več od tretjeuvrščenega
Leipziga.

31

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

23.04.2020
Thursday,
Četrtek,
20:30
20:30

Kazalo

https://www.sta.si/2756151/pregled-novi-koronaviru...

4/4
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MONACO - Vodstvo atletske diamantne lige je zaradi pandemije novega koronavirusa za nedoločen čas prestavilo še
dva junijska mitinga, natančneje v Eugenu v Združenih državah Amerike in v Parizu. Medtem v Oslu 11. junija pripravljajo
alternativno atletsko tekmovanje, ki bo nadomestilo siceršnji tradicionalni miting na stadionu Bislett.
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Pregled - novi koronavirus, 23. 4. (četrtek)
(dopolnjeno)
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, v četrtek, 23. aprila.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Očitki o nepravilnostih in napakah pri dobavah zaščitne opreme dobivajo večje politične razsežnosti.
Prvak LMŠ Marjan Šarec je napovedal vložitev interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki jo je za zdaj
podprla le še Levica. Podrobnosti niso znane, a očitno bo interpelacija povezana z nakupom zaščitne opreme v epidemiji.
Počivalšek je navedel, da bo to priložnost za celovito obravnavo epidemije in predložitev dokazov. Ocenil je tudi, da se je
zgodba, ki je po njegovih besedah dobila v zadnjih tednih neslutene medijske razsežnosti, spremenila v "režiran in
politično motiviran lov na še eno glavo". V SD po besedah predsednika Dejana Židana sodelujejo pri pripravi
preiskovalne komisije na to temo, ki jo je prav tako napovedala LMŠ, in če bo treba, bodo sodelovali tudi pri
interpelacijah. A v tem trenutku, dokler nimajo dodatnih informacij in besedila interpelacije, vidijo odgovornost na vladi kot
celoti. Za SAB je interpelacija v teh kriznih časih neodgovorna, bodo pa v stranki zadeve še preučili. Da je za
interpelacijo prezgodaj, saj podatki o nabavi opreme še niso jasni, meni tudi prvak SNS Zmago Jelinčič.

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

LJUBLJANA - Zvečer so v oddaji Tarča na TV Slovenija razkrili še pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov
ministrstva za gospodarstvo na čelu z ministrom Zdravkom Počivalškom v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani
družbe Geneplanet. Po navedbah Tarče se je v začetku aprila v zadevo vmešal tudi vršilec dolžnosti generalnega
direktorja policije Anton Travner, ki naj bi osebno poklical v zavod za blagovne rezerve in spraševal o projektu. Razkrili so
tudi pritiske politikov, kot sta Marjan Podobnik in Lojze Peterle, za posle nekaterih manjših podjetij. Vsi pritiske zanikajo.
O pritiskih je za Tarčo spregovoril uslužbenec blagovnih rezerv Ivan Gale, ki je med bolniško odsotnostjo nadomeščal ta
teden razrešenega direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška.
LJUBLJANA - V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni
bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi.
Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19. Število bolnikov s
covidom-19, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah, se je v sredo znižalo že sedmi dan zapored. Že devet dni upada tudi
število bolnikov na intenzivnih oddelkih, ki se sicer znižuje počasneje. Medtem so v vseslovenski nacionalni raziskavi o
razširjenosti novega koronavirusa do zdaj odvzeli 613 vzorcev. Od 3000 povabljenih je vabilo do zdaj sprejelo 1231 oseb.
LJUTOMER - Minister za zdravje Tomaž Gantar je po pogovorih o rešitvi namestitve oskrbovancev doma starejših
občanov Ljutomer sklenil, da ti ostanejo v Ljutomeru. Za njih bodo pod določenimi pogoji skrbeli predvsem zdravstveni
delavci soboške bolnišnice. Gantar je povedal, da je to rešitev, ki so ji jo želeli tudi v primeru začasne nastanitve
oskrbovancev na Ptuju, ki je dvignila prah v tem mestu. Nastanitev bi namreč trajala le toliko časa, dokler ne bi uredili
ustreznih razmer v domu. "Če je to izvedljivo brez selitve, sem bolj zadovoljen jaz in tudi oskrbovanci," je dejal Gantar.
Direktor doma Tomislav Nemec, ki ga je Gantar v minulih dneh javno kritiziral, pa je obljubil, da bo odločanje prepustil
stroki. Gantar je sicer po navedbah Dnevnika v domu odredil strokovni nadzor, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je
dejal, da tam poteka tudi nadzor zdravstvenega inšpektorata. Cigler Kralj je sicer povedal, da skupaj z Gantarjem išče
najboljše odgovore za reševanje žarišč okužb s covidom-19 v domovih za starejše. Kot je zatrdil na vladni novinarski
konferenci, že potekajo videokonference z direktorji domov starostnikov.
LJUBLJANA - Ministri so na vladni novinarski konferenci nadaljevali s predstavitvami najnovejših vladnih ukrepov za
naslovitev posledic epidemije novega koronavirusa. Minister za delo Janez Cigler Kralj je pojasnil, da bo predlagana
novela prvega protikoronskega zakona poskrbela še za okoli 220.000 ljudi, potem ko je osnovni zakon za pomoč
prizadetim v epidemiji novega koronavirusa zajel okoli milijon prebivalcev. Sodišča, kjer se je delo v času epidemije
novega koronavirusa skoraj povsem ustavilo, bodo medtem kmalu spet začela vročati odločbe tudi v nenujnih zadevah.
Ker pa v času epidemije roki ne tečejo, strankam, ki bodo prejele odločitev sodišča, ne bo treba storiti ničesar, je
povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Ko bo DZ sprejel predlagano novelo zakona o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa
bodo med drugim znova možne ustne obravnave tudi v nenujnih zadevah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je
medtem spomnila, da vlada v okviru drugega protikoronskega paketa predlaga, da se enkratna pomoč v višini 150 evrov
nameni tudi izrednim študentom.
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LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne sistemske spremembe tudi na
področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno
pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe prinašajo zahtevo po jasnejših in konkretnejših mnenjih
mnenjedajalcev v postopkih, gradnjo bi bilo mogoče začeti že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, brez
pravnomočnosti. Od nevladnih organizacij pa bi lahko v postopkih sodelovale le tiste z najmanj 50 člani. Vlada je med
predlagane popravke prvega protikoronskega zakona vključila tudi vmesno rešitev za problem odpadne embalaže v
Sloveniji, s katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S to
rešitvijo, ki naj bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale
pooblaščene družbe, je dejal Vizjak. Pričakovano so kritični okoljevarstveniki. Vlada je s predlogi po mnenju več kot 40
okoljevarstvenih organizacij na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo.
Okoljevarstveniki opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti
nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
LJUBLJANA - Bankam in hranilnicam so pravne osebe in samostojni podjetniki do vključno 10. aprila oddali dobrih 5000
vlog za odobritev odloga plačevanja kredita zaradi posledic novega koronavirusa. Med fizičnimi osebami je bilo takšnih
vlog nekaj manj kot 7000, so za STA povedali v Banki Slovenije. Bančni sistem je sicer po ocenah Banke Slovenije v
dobrem kapitalskem in likvidnostnem položaju, kar je izjemnega pomena za njegovo odpornost na naraščajoča tveganja.
Banka Slovenije bo lahko uresničevanje določenih tveganj kot posledico vpliva novega koronavirusa ocenila kmalu, bolj
znatne učinke na poslovanje bank pa pričakuje v naslednjih mesecih.

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

LJUBLJANA - Sindikati so načeloma zadovoljni s predlaganimi popravki prvega protikoronskega zakona, saj so zajeli
številne njihove predloge. Večje pomisleke imajo le v zvezi z javnim sektorjem, kjer vlada vprašanja, kot je nagrajevanje,
rešuje z enostransko uredbo. Prav tako se bojijo vala dopuščanj po 1. maju, je za STA dejala predsednica ZSSS Lidija
Jerkič. Kar se tiče institucionaliziranega socialnega dialoga, pa pričakuje, da bo zaživel maja. Tretji paket ukrepov bi tako
že moral obravnavati Ekonomsko-socialni svet, je menila.
LJUBLJANA - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ocenjujejo, da gredo predlogi vlade v drugem
protikoronskem paketu, namenjenem predvsem zagotovitvi zadostne likvidnosti gospodarstva, v pravo smer, pogrešajo
pa še nekaj ukrepov, med njimi oprostitev plačila najemnin ter možnost odloga obveznosti iz lizing pogodb. V Združenju
bank Slovenije (ZBS) medtem podpirajo predlog za poroštvo države za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu,
so pa nanj podali nekaj pripomb. Ocenjujejo, da je najvišji predlagani dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega
kreditojemalca postavljen prenizko in da predlagani način poplačila države ni sprejemljiv. ZBS tako npr. predlaga, da
najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerih skladno z zakonom
odgovarja država, znaša do 25 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, in ne 10 odstotkov, kot predlaga vlada.
SVET
BRUSELJ - Voditelji članic EU so se na videokonferenci poskušali poenotiti glede strategije za okrevanje evropskega
gospodarstva v primežu novega koronavirusa, medtem ko se vrstijo opozorila, da pandemije še zdaleč ni konec. Preboja
niso dosegli, so se pa dogovorili, da si bodo prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev posebnega sklada za okrevanje.
Evropska komisija naj bi zdaj v maju pripravila konkretne predloge glede strategije za okrevanje po pandemiji. V Evropski
centralni banki so sicer posvarili, da zna biti ukrepanje nezadostno in prepozno, saj bi BDP območja evra lahko po najbolj
črnem scenariju padel tudi za 15 odstotkov.
ŽENEVA/BERLIN - Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je evropske
države posvaril, naj bodo previdne pri rahljanju ukrepov, ki so jih sprejele za zajezitev covida-19. Opozoril je, da so
razmere še vedno burne in da bo tako še nekaj časa. Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je povedala, da "smo šele
na začetku pandemije". Poudarila je, da bo treba še dolgo živeti z omejitvami zaradi novega koronavirusa.
ZAGREB/SKOPJE - Hrvaška bo prihodnji teden začela rahljati ukrepe. V okviru prvega vala rahljanja bodo v ponedeljek
omogočili ponoven zagon vrste podjetij, ki nimajo neposrednega stika s potrošniki. Uvedli bodo tudi mestni in primestni
javni promet ter hitre ladijske linije med kopnim in otoki. 4. maja bo znova začel delovati celoten zdravstveni sistem.
Svoje delo bodo lahko znova začeli opravljati tudi ponudniki frizerskih, kozmetičnih in ostalih storitev. Severna
Makedonija je že danes skrajšala policijsko uro in uvedla obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in javnem
prometu.
ATENE/BUDIMPEŠTA - Grška vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa do 4. maja,
madžarska pa omejitve gibanja do 3. maja.
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RIM - V Italiji je v zadnjem dnevu število ozdravljenih prvič od začetka epidemije novega koronavirusa preseglo število
novih primerov okužbe. Ozdravelo je 3033 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, zabeležili pa so 2646 novih
okužb. Še naprej pada število trenutno okuženih in bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi. Vse skupaj je bolezen covid19 v Italiji zahtevala 25.549 življenj. Tam bodo poleti predvidoma začeli testirati cepivo proti covidu-19 na ljudeh,
PEKING/SEUL/HANOJ - V več azijskih državah se razmere v zvezi s pandemijo covida-19 umirjajo. Na Kitajskem že
osmi dan zapored niso zabeležili nobene smrtne žrtve te bolezni, pada tudi število novih okužb. Tudi v Južni Koreji število
novih okužb ostaja nizko. V Vietnamu so danes začeli rahljati drastične ukrepe ob pandemiji.
NEW YORK/VATIKAN - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je posvaril pred zmanjševanjem človekovih pravic
zaradi novega koronavirusa. Papež Frančišek pa je opozoril na socialne posledice pandemije.
LONDON - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v luči pandemije koronavirusa za okrevanje gospodarstva v
letošnjem in prihodnjem letu namenila 21 milijard evrov. Za obstoječe partnerje je banka že pripravila štirimilijardni paket
pomoči, s čimer želi zagotoviti njihovo likvidnost. Sredstva so namenjena zlasti malim in srednje velikim podjetjem.
ŽENEVA/BRUSELJ - EU in 21 drugih članic Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je podpisalo skupno izjavo, s
katero so se zavezale k zagotavljanju čvrstih dobavnih verig hrane med svetovno zdravstveno krizo zaradi pandemije
novega koronavirusa. Bruselj je predlagal tudi dodatne izredne ukrepe za nadaljnjo podporo najbolj prizadetim kmetijskim
in živilskim trgom.
ŠPORT

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

LJUBLJANA - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so govorili o ukrepih za odpravo posledic
zaustavitve dejavnosti zaradi novega koronavirusa. Na vlado so naslovili tri sklepe, s katerimi bi se uredila pomoč
organiziranemu športu v času pandemije in po njej, tako finančna kot pri sprostitvi dejavnosti. OKS je pozval vlado, da pri
pripravi novega paketa interventnih in sistemskih ukrepov vključi tudi slovenski organiziran šport, tako za ohranjanje
njegove mednarodne konkurenčnosti kot tudi pri rekreaciji. Prav tako naj se nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo
omogočili treninge vrhunskih športnikov z upoštevanjem priporočil NIJZ in ministrstva zdravje v sodelovanju z medicinsko
komisijo OKS. OKS v tretjem sklepu poziva vlado, da podrobneje opredeli navodila za izvajanje športnih dejavnosti v
času pandemije.
LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj tednov mirujejo, saj je zaradi pandemije novega koronavirusa
prekinjena Prva liga Telekom Slovenije. Kdaj se bo nadaljevala, še ni jasno, po zadnjem scenariju bi se lahko konec
maja. Jasno pa je, kakšen format si želijo klubi. Prednostno si želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po
koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na lestvici, so v sporočilu za
javnost zapisali slovenski prvoligaši. Po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43
Maribor, 38 Mura, 29 Tabor Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje. Običajno zadnjeuvrščeni
izpade, predzadnji pa igra kvalifikacije za obstanek z drugouvrščenim drugoligašem.
BRDO PRI KRANJU - Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je sporočil dva možna scenarija za dokončanje
sezone v evropskih tekmovanjih. Po prvem naj bi tekme v ligi prvakov in evropski ligi potekale vzporedno s tekmami v
državnih prvenstvih, po drugem pa naj bi se nadaljevale šele avgusta. Iz Uefe so danes sporočili, da imajo ligaška
tekmovanja trenutno prednost pred evropskimi. Po zadnjih podatkih naj bi bila finalna tekma lige prvakov 29. avgusta v
Istanbulu, finalna tekma evropske lige pa 27. avgusta v Gdansku, a teh terminov člani izvršnega odbora Uefe niso uradno
potrdili. Na tokratnem sestanku prek videokonference je tekla beseda tudi o terminih domačih ligaških tekmovanj. Po
predlogu izvršnega odbora morajo nacionalne nogometne zveze najpozneje do 27. maja predstaviti koledar tekem,
domače sezone pa se morajo končati najpozneje do 3. avgusta. V primeru, da bo v posameznih državah še naprej
prisotna epidemija novega koronavirusa, se bo Uefa zavzela za predčasni konec sezone. Izvršni odbor Uefe je odločil še,
da bo klubom, ki so se zaradi pandemije novega koronavirusa in prekinitve tekmovanj znašli v finančni stiski, nemudoma
nakazala skoraj 70 milijonov evrov. Uefa bo tako sprostila denar, namenjen klubom za sodelovanje reprezentantov v
kvalifikacijah za euro 2020.
LJUBLJANA - Končna odločitev o usodi košarkarske evrolige v sezoni 2019/20, ki je bila po pandemiji novega
koronavirusa prekinjena 12. marca, bo znana 24. maja, so po sestanku z vsemi klubi sporočili iz evrolige.
PARIZ - Evropsko prvenstvo v atletiki, ki bi moralo biti od 25. do 30. avgusta v Parizu, je odpovedano, je sporočila
Evropska atletika (EA). Odločitev o tem sta na nocojšnji izredni seji sprejela lokalni organizacijski komite in Francoska
atletska zveza (FFA) zaradi pandemije novega koronavirusa.
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LJUBLJANA - S sedeža Evropske odbojkarske zveze Cev so sporočili, da je sezona evropskih klubskih tekmovanj
končana, v letošnji sezoni prav tako ne bo reprezentančne evropske lige. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021 so za
zdaj še na programu, zveza Cev je objavila tudi rezervni termin.
MADRID - Nogometaše v Španiji bodo začeli testirati na novi koronavirus že 28. aprila, da bi se klubi čim prej lahko vrnili
k treningom in tekmovanjem. Opravljeni testi vseh nogometašev in klubskega osebja bodo oblastem dali pregled nad
trenutnim položajem glede covida-19 v Španiji med nogometaši in prostovoljci la lige, saj si vodstvo prvenstva za klube
želi čim prejšnji začetek treningov nogometašev v najbolj varnih zdravstvenih pogojih za igralce. Španski nogomet je
obstal 12. marca, a si še vseeno želi končati sezono, do konca katere je še 11 krogov.
BERLIN - Nemški nogometni klubi so izrazili željo, da bi sezono nadaljevali 9. maja, je dejal predsednik nemške
nogometne lige DFL Christian Seifert. Odločitev o nadaljevanju prekinjene sezone zavoljo pandemije novega
koronavirusa mora potrditi nemška vlada, vse tekme v nemški prvi in drugi ligi pa bi potekale brez gledalcev. Elitno
nemško nogometno ligaško tekmovanje je prekinjeno od 13. marca. Po 25 odigranih tekmah je bil v najboljšem položaju
Bayern iz Münchna, ki je imel štiri točke več od drugouvrščene Borussie iz Dortmunda in pet več od tretjeuvrščenega
Leipziga.

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

MONACO - Vodstvo atletske diamantne lige je zaradi pandemije novega koronavirusa za nedoločen čas prestavilo še
dva junijska mitinga, natančneje v Eugenu v Združenih državah Amerike in v Parizu. Medtem v Oslu 11. junija pripravljajo
alternativno atletsko tekmovanje, ki bo nadomestilo siceršnji tradicionalni miting na stadionu Bislett.
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Vlada s popravki protikoronskega zakona do
zagona gradbeništva
Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene
zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka 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.
Minister za okolje in prostor Vizjak je na današnji vladni novinarski konferenci poudaril, da je, zlasti v luči prihajajoče
recesije, nujno omogočiti čimprejšnji zagon investicij. Paket sprememb v sklopu popravkov prvega protikriznega zakona
"omogoča takojšen zagon nekaterih investicij, ki danes stojijo", je dejal.
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ni
več treba priložiti dokazil o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet
posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v primerih kompleksnejših
gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja vlada v predlogu zakona. Dodaja tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede
varstva okolja in narave sploh ni racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.

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

Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo oz. umeščanje
objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se
spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da vsa izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki
morajo biti strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora vključevati tudi
morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni gradbeni zakon predvideva zaporedni tek postopkov obravnave zahteve
investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi, po
navedbah Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi, namreč da je mogoče
začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in da torej ni potrebno čakati na pravnomočnost. "Številne
gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi če so te strokovno neutemeljene in so izsiljevanje za odškodnine ali drugo
boniteto," je opozoril Vizjak. Pri tem je omenil tudi stanovanjski projekt Spektra ob Celovški cesti v Ljubljani, ki se bo po
njegovih besedah z uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi maja.
Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu nevladnega sektorja. Vizjak je namreč poudaril, da številne nevladne
organizacije, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj,
dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave in ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju
s tem," je dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr
ter primer tretje razvojne osi.
"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke," je poudaril Vizjak - to bo
mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.
Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju pravnega varstva, in sicer da je mogoče tožbo zoper gradbeno
dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave odločbe, tako tožbo pa lahko vloži le nevladna organizacija z najmanj 50 člani.
Nenazadnje pa bi za vse sodne postopke, ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v postopkih izdaje
gradbenega dovoljenja, veljalo, da gre za nujne in prednostne zadeve.
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Vizjak je poudaril, da so "za izhod iz neljube situacije, v kateri smo se znašli ne po svoji krivdi, ključna pozitivna sporočila
gospodarstvu". "Ključno je to, da bodo ljudje videli, da želimo zagnati investicije, da želimo s temi investicijami izboljšati
kakovost njihovega bivanja in življenja in da hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo ohromljeno gospodarstvo v teh
kriznih časih," je dejal.

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

Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu paketu, v katerem bo država po njegovih besedah opredelila
pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo država razvrščala projekte, so njegovi multiplikativni učinki, stopnja
pripravljenosti projekta ter njegovi finančni viri - prednost bodo denimo imeli projekti črpanja evropskih ali namenskih
sredstev. Kam se bodo uvrščali konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati.
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Okoljevarstveniki kritični do določil novele
protikoronskega zakona na področju
gradbeništva
Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko odprla vrata
investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti
lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
Kot je v skupnem sporočilu za javnosti izpostavilo več kot 40 nevladnih organizacij, vlada s predlagano novelo mega
protikoronskega zakona nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče
pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Vlada se je izločitve nevladnih organizacij po njihovi oceni lotila domiselno. "Ne odvzema sicer same pravice sodelovanja
v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla doseči - še posebej, ker bi
jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj," so kritični.
Predvideni dodatni pogoji so namreč za društva ta, da morajo imeti 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano
članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s
strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, za ustanove pa, da ima ves čas najmanj
10.000 evrov premoženja.

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

"Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega
nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov," svarijo v organizacijah. Taka ureditev je po
njihovih navedbah v nasprotju z Aarhuško konvencijo, s slovensko ustavo, ki določa neposredno uporabo ratificiranih
konvencij, in z direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.
"Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice
praktično ni več," so v sporočilu zapisale še organizacije, med katerimi so društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko
krog, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - Pic, Ekologi brez meja, Umanotera, Focus, Inštitut za politike
prostora, Greenpeace Slovenija, Amnesty International Slovenija, Slovenska filantropija in Ekvilib Inštitut.
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Odbor DZ za podaljšanje roka za
usposobljenost v gradbeništvu in za začetek
gradnje HE Mokrice
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je podprl predlog sprememb zakona o gradbeništvu, ki ga je vložil državni
svet in s katerim se še za dve leti podaljšuje možnost za ustrezno strokovno usposobljenost kadra v gradbeništvu. Podprl
je tudi prizadevanja različnih poslancev za začetek gradnje HE Mokrice na spodnji Savi.
Izvajalci v gradbeništvu morajo imeti zaposleno osebo z ustreznimi izobrazbenimi pogoji, prehodno obdobje se bo izteklo
konec maja. Ker tega veliko izvajalcev, predvsem manjših, ne bo izpolnilo, je državni svet v sodelovanju z Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije (OZS) pripravil predlog, ki vsebinsko ne posega v zakon, temveč le podaljšuje to obdobje
do konca maja 2022, je povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Vlada je ocenila, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za prilagoditev novim pogojem. Ljubo Žnidar (SDS) je ocenil, da
"glavnina tega določila ni vzela resno" in okoljski minister Andrej Vizjak in Jožef Horvat (NSi) sta z njim soglašala.
Vseeno je odbor brez glasu proti podprl predlog za vnovično dveletno podaljšanje tega obdobja, a Žnidar je opozoril:
"Korektnost bi morala biti z obeh strani."

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

Minister je članom odbora povedal, da pripravljajo nov gradbeni zakon, ki bo "na mizi to jesen". Konceptualno se po
njegovih besedah ne bo spreminjal, bo pa upošteval "predloge in odpravil nedorečenosti sedanjega". Glede podaljšanje
obdobja je ocenil, da bi morali "vsi skupaj opraviti napor, da prepričamo nosilce dejavnosti, da se splača, da gredo po tej
poti".
V Sloveniji je 8000 manjših obrtnikov in malih družb iz te dejavnosti. Polovica je članov OZS, od teh je vpisanih kot
ustreznih nekaj manj kot 1000, v postopku pridobivanja nazivov, kar traja približno 1,5 leta, je trenutno po ocenah 140
kandidatov. Do maja 2022 bi lahko postopke zaključilo še 200 do 300 novih, do takrat bi bila zadeva po naših ocenah
ustrezno pokrita, je povzel Janko Rozman z OZS.
Člani odbora so v razpravi soglašali, da bi morali roke spoštovati, a da bo ob nepodaljšanju prišlo do izigravanja na trgu.
Kakovost gradbenih storitev se mora izboljšati, so menili. OZS so pozvali, naj številke objavlja, da se čez dve leti ne bo
ponovilo današnje stanje in bo znova treba tehtati med podaljšanjem in zagotavljanjem ustreznega znanja ter
spoštovanjem določil zakona.
Odbor je soglasno podprl tudi predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save, pod katerega se je podpisalo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS, pa tudi iz SD in NSi. V tej
verigi hidroelektrarn (HE) ni zgrajena le še HE Mokrice, za katero se je zaradi pritožbe okoljevarstveno soglasje vrnilo v
postopek in dodelavo.
Po predlogu novele lahko pristojni organ obravnavo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja oz. presojo vplivov na
okolje začne brez predložitve lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, pod pogojem, da investitor dokazilo
o pravici graditi na nepremičninah predloži do izdaje gradbenega dovoljenja. Na začetku imeti vsa zemljišča vključno z
vodotoki in obvoznicami je po mnenju predlagateljev nemogoče.
"Z odlašanjem se že sedaj dela gospodarska, energetska in okoljska škoda," je dejal Tomaž Lisec (SDS) in izpostavil, da
novelo podpirajo vsi posavski poslanci, ne glede na strankarsko pripadnost. Matjaž Han (SD) je opozoril, da je ta HE
ključna za delovanje celotne verige. Nujnost energetske neodvisnosti in zaščite poplavne ogroženosti sta ob Hanu
izpostavila tudi Andrej Rajh (SAB) in Dušan Šiško (SNS).
Rajh in Gregor Perič (SMC) sta menila, da je treba ob nasprotovanju nečemu predočiti alternativo. "Okoljevarstveno
soglasje je padlo predvsem iz postopkovnih razlogov, kar lahko razumemo kot nagajanje. To pa ima številne posledice
na družbo," je dejal Perič in dodal, da bi gradnja HE, če bi se začela sedaj, k BDP prinesla kar precejšen delež. To pa bi
bilo po mnenju članov odbora v sedanjih razmerah zelo dobrodošlo.
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Okoljevarstveniki kritični do določil novele
protikoronskega zakona na področju
gradbeništva (dopolnjeno)
Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko odprla vrata
investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti
lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
Kot je v skupnem sporočilu za javnosti izpostavilo več kot 40 nevladnih organizacij, vlada s predlagano novelo mega
protikoronskega zakona nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče
pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Kritični so tudi v stranki Levica, kjer so napovedali, da bodo v postopku obravnave v DZ predlagali črtanje spornega
člena. Vlada Janeza Janše je našla čas, da med "nujne protikoronske ukrepe" uvrsti izrivanje okoljevarstvenikov iz
postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj, so zapisali in dodali: "S tem na široko odpira vrata okoljsko spornim
projektom."
V nevladnih organizacijah opažajo, da se je vlada njihove izločitve iz postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj lotila
domiselno. "Ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj
nobena organizacija ne bo mogla doseči - še posebej, ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj," so kritični.

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

Predvideni dodatni pogoji za društva namreč so, da morajo imeti 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano
članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s
strokovno izobrazbo sedme stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, za ustanove pa, da ima ves čas najmanj
10.000 evrov premoženja.
"Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega
nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov," svarijo v organizacijah. Taka ureditev je po
njihovih navedbah v nasprotju z Aarhuško konvencijo, s slovensko ustavo, ki določa neposredno uporabo ratificiranih
konvencij, in z direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.
"Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice
praktično ni več," so v sporočilu zapisale še organizacije, med katerimi so društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko
krog, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - Pic, Ekologi brez meja, Umanotera, Focus, Inštitut za politike
prostora, Greenpeace Slovenija, Amnesty International Slovenija, Slovenska filantropija in Ekvilib Inštitut.
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TOP ČLANKI - Kaj danes berete
59 min

1. Nad Slovenijo sem pozitivno presenečen, kljub vsemu
2. Halo, zavarovalnice, boste vračale del premij?
3. (analiza) Je Slovenija res relativna prvakinja v EU po
protikoronskih fiskalnih izdatkih?
4. Poslanci danes popravljajo enega od nesmislov gradbene
zakonodaje

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

5. Gorenjev kitajski lastnik klesti: napoveduje 2.200 manj
zaposlenih v Evropi, v Sloveniji tisoč!
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Okoljevarstveniki kritični do določil
protikoronskega zakona v gradbeništvu
Čas branja: 1 min

0
23.04.2020 17:15

Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona
po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko
odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti
ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v
naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali brez
ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in
okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
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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Foto: Shutterstock

Več iz teme:

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

zakonodajne spremembe >
sftr >

Focus >

okolje >

Eko krog >

Amnesty International >

Ekologi brez meja >

Slovenska filantropija >

Ekvilib Inštitut >

Kot je v skupnem sporočilu za javnosti izpostavilo več kot 40
nevladnih organizacij, vlada s predlagano novelo mega
protikoronskega zakona nevladnim organizacijam v javnem
interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče
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pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega
dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Vlada se je izločitve nevladnih organizacij po njihovi oceni lotila
domiselno. "Ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v
postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj
nobena organizacija ne bo mogla doseči - še posebej, ker bi jih
morala izpolnjevati za dve leti nazaj," so kritični.
Predvideni dodatni pogoji so namreč za društva ta, da morajo
imeti 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano
članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da
morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s
strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja nevladnih
organizacij, za ustanove pa, da ima ves čas najmanj deset tisoč

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

evrov premoženja.
"Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se
bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora
javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo
projektov," svarijo v organizacijah. Taka ureditev je po njihovih
navedbah v nasprotju z Aarhuško konvencijo, s slovensko ustavo,
ki določa neposredno uporabo ratificiranih konvencij, in z
direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje.
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"Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s
pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice praktično
ni več," so v sporočilu zapisale še organizacije, med katerimi so
društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog, Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij - Pic, Ekologi brez
meja, Umanotera, Focus, Inštitut za politike
prostora, Greenpeace Slovenija, Amnesty
International Slovenija, Slovenska filantropija in Ekvilib
Inštitut.

Več iz teme:
zakonodajne spremembe >
sftr >

Focus >

okolje >

Eko krog >

Amnesty International >

Ekologi brez meja >

Slovenska filantropija >

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

Ekvilib Inštitut >
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Salonit Anhovo v izplačilo 1.700 EUR neto letnega regresa
UREDNIŠTVO • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 2 uri

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

Družba Salonit Anhovo je napovedala, da bo svoje zaposlene nagradila z regresom za letni dopust
v višini 1.700 EUR neto.

Vlada Republike Slovenije napovedala likvidnostno pomoč podjetjem in garancijsko shemo v višini dveh milijard,
saj se podjetja soočajo z veliko krizo zaradi epidemije koronavirusa. Istočasno pa je družba Salonit Anhovo
napovedala, da bo svoje zaposlene nagradila z regresom za letni dopust v višini 1.700 EUR neto.

Salonit Anhovo je največji zaposlovalec v regiji
Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo je ob napovedi izplačila letnega regresa povedal, da se
»uprava družbe iskreno zahvaljuje vsakemu izmed zaposlenih, ki opravljajo več kot odlično delo in so bistveni del
zgodbe o uspehu cementarne v Anhovem. Z dobro organizacijo in spoštovanjem ukrepov smo poskrbeli za oskrbo
kupcev s cementom tudi v času epidemije. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne samo v
skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v
novih razmerah pomagali tudi skupnosti z lastno izdelavo zaščitnih mask in razkuževanjem bankomatov v Občini
Kanal ob Soči.«
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Salonit Anhovo je sicer največji zaposlovalec v Goriški regiji in sodi med deset najsodobnejših cementarn v Evropi.
Salonit Anhovo spada med največje slovenske izvoznike, hkrati pa vsaka druga stavba v Sloveniji vsebuje
gradbeni material, ki ga pridelajo prav v Anhovem.
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Salonit ustavil proizvodnjo, vsakemu delavcu
1700 evrov regresa
Mitja Marussig

Goriška

23. 04. 2020, 06.00

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

V anhovskem Salonitu so za dva tedna ustavili proizvodnjo, odprema cementa pa bo še naprej potekala
skladno s potrebami kupcev. Zaradi dobrih rezultatov bodo nagradili vse svoje zaposlene in jim izplačali
1700 evrov neto letnega regresa.

V Salonitu so za dva tedna ustavili proizvodnjo, nadaljevali bodo le z odpremo cementa. Foto: Leo Caharija

ANHOVO > Salonit je lansko poslovno leto zaključil z dobrimi rezultati. Ker so sočasno sodelavci “ob ukrepih za
zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu v času krize uspešno nadaljevali proizvodnjo ter tako zagotovili oskrbo
kupcev s cementom,” bo podjetje vsem zaposlenim v dveh obrokih izplačalo 1700 evrov neto letnega regresa,
so pojasnili v podjetju.
“Zahvala gre vsakemu izmed naših zaposlenih, ki opravljajo več kot odlično delo in so bistveni del zgodbe o
uspehu cementarne v Anhovem,” pravi predsednik uprave Julijan Fortunat in dodaja, da so poskrbeli za
oskrbo kupcev s cementom in s tem prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest, tako v skupini Salonit kot v
celotnem gradbeništvu. “Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v novih razmerah
pomagali tudi skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem,” dodaja.
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1700
evrov neto regresa v dveh obrokih bo dobil vsak zaposleni

V cementarni zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu in zapolnitve
lastnih zalog za dva tedna ustavljajo proizvodnjo. V tem času bodo opravili nekatera manjša vzdrževalna dela,
odprema cementa bo potekala skladno s potrebami kupcev, pravijo. Član uprave Dejan Zwitter pričakuje, da se
bo prodaja cementa na domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala.
“Pospešeno izvajanje javnih naročil je eden izmed učinkovitih ukrepov proti krizi,” meni.
Dejan Zwitter
član uprave

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

“Pospešeno izvajanje javnih naročil je eden izmed učinkovitih ukrepov proti krizi.”
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Ste vedeli? Če dobite pošto s sodišča, vam
ni treba storiti ničesar
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Uredništvo 23. April 2020 20:53 v Politika in gospodarstvo

Ob sprostitvi delovanja sodstva bodo sodišča lahko začela vročati odločbe, na
področju okolja pa bo ključen čim prejšnji zagon investicijskih projektov.
Tudi na področju sodstva je prišlo do določenega sproščanja delovanja sodišč in upravnih organov.
Nujni postopki tečejo še vedno isto kot do sedaj, v nenujnih pa bodo sodišča lahko svoje odločitve začele
sporočati strankam.

»V tem času roku še naprej ne bodo tekli in tako stranka ob prejemu odločbe ni dolžna storiti
ničesar,« je poudarila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in pojasnila, da so sodišča
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v tem času opravila veliko dela, zato so jo jim omogočili pošiljanje sprejetih odločitev.

Vročanje omogočeno, roki ne bodo tekli
Podobno je na področju izvršb, ki so trenutno preložene in se izvajajo le na področju preživnin in
varstvu otrok. Sodišča lahko tudi izdajajo sklepe o izrvšbi in zavarovanju ter jih vročajo strankam,
ampak roki v času epidemije ne tečejo, zato dolžniku ni potrebno storiti ničesar. Sodišča lahko izdajo
sodbo in jo vročijo strankam še na pravdnem področju, roki tudi tam ne bodo tekli, upravni organi pa
bodo lahko vročali sklepe in odločbe tudi v nenujnih zadevah. Pri vseh vročanjih bo moralo biti
zagotovljeno zdravje in varnost ljudi, stika med vročevalcem in naslovnikom ne sme biti.

0

Minister Gantar o dogajanju v domu: »Želel sem slišati različne strani,
mnenja vseh, ki sodelujejo.«
Kdaj se otroci vračajo v šolske klopi? To pravi ministrica

4

Rahla rast okuženih s koronavirusom, tokrat dan minil brez smrti

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

0

Poenostavitev pridobivanja gradbenih dovoljenj, reševanje odpadne embalaže
Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je potrebno ukrepati hitro, zato na ministrstvu za okolje in
prostor ocenjujejo, da je potrebno nekatere določbe zrahljati, da se investicije čim prej začnejo, je
pojasnil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Tako želijo s spremembami zakonodaje pospešiti
izdajanje gradbenih dovoljenj, da se poenostavijo in skrajšajo upravni postopki.
Naslovili pa so tudi problem s kopičenjem odpadne embalaže v skladiščih komunalnih podjetij, ki se je
še povečal v času epidemije.
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»Izvajalcu javne službe zbiranja omogočamo, da odpadno embalažo, ki jo niso prevzele
družbe za ravnanje z njo, sam odda v nadaljnjo obravnavo. Stroške pa bo letos pokrila
država,« je še povedal Vizjak in zagotovil, da na vladi pripravljajo tudi sistemsko rešitev za to
področje

Realnost množičnih prireditev in prodaja knjig
Jutri bomo dobili posodobljeno stanje rezultatov raziskave, od katere je odvisno nadaljnje sproščanje
ukrepov, ki naj bi sledili v naslednjih tednih. V Münchnu so recimo že odpovedali letošnji Oktoberfest in
je velika večina prireditev do konca oktobra odpovedanih, zato je treba biti v Sloveniji realen, je poudaril
vladni govorec Jelko Kacin.

»Mi imamo lahko imamo prireditve sami zase, ampak v tem primeru je potrebno sprostitvi
omejitve gibanja, ki ljudi zadržuje v lastnih občinah,« je pojasnil Kacin in napovedal odprtje
knjižnic in knjigarn, pri tem pa še omenil, da bi bilo dobro, da knjige 'odležijo' do tri dni
preden jih vzamemo v roke.

Andrej Vizjak

Koronavirus

Sodstvo

Ministrstvo za pravosodje
Vročanje

Gradbena dovoljenja
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Ministrstvo za okolje in prostor

Jelko kacin
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Površina: 99 cm2

Stara in nova gradbišča
VOJNIK

ki

smo
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V občini ostaja veliko gradbišče novega frankolovskega vrtca odprto. »Naložbe,

jih začeli, nadaljujemo. Izvajalcem prepuščamo presojo o tem, ali lahko zagotovijo

svojim delavcem varno delo,« je povedal župan Branko Petre. Občina je tudi objavila razpise

za izvajalce treh novih naložb.
Na gradbišču frankolovskega vrtca izdeluje izvajalec

trenutno prvo ploščo. Še največ težav je
zaradi zagotavljanja materiala, ki ga potrebuje za gradnjo. Odprtje naj bi bila mogoče v zadnjih
tednih tega leta, načrtovano je bila za začetek novega šolskega leta. Gradbišče je odprto od začetka
lanske jeseni. Gre za največjo občinsko naložbo v tem mandatu, ki bo v celoti stala 2,7 milijona

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

evrov.

Občina hkrati rešuje tudi problem frankolovske šolske telovadnice, kjer je prišlo do izliva

vode. Nov športni pod bo elastičen in s talnim gretjem. Telovadnica naj bi bila na voljo do septembra. Pred zaključkom je tudi naložba v gradnjo vodovoda Beli Potok, tudi na Frankolovem.
Med tremi objavljenimi novimi razpisi je iskanje izvajalca za celovito prenovo Keršove ulice, in
sicer mimo občinske stavbe in zdravstvene postaje. Občina prav tako išče izvajalca za sanacijo
obsežnejšega plazu ob lokalni cesti v Dol pod Gojko, kar bo stalo približno 250 tisoč evrov. Prav
tako je objavljen razpis za asfaltiranja v obdobju 2020-2021. V vojniški občini je še devet kilometrov makadamskih javnih poti.

BJ
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Če dobite v teh dneh pošto od sodišča,
vam ni treba storiti ničesar
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sobotainfo 23. April 2020 13:33 v Politika in gospodarstvo

Ob sprostitvi delovanja sodstva bodo sodišča lahko začela vročati odločbe, na
področju okolja pa bo ključen čim prejšnji zagon investicijskih projektov.
Tudi na področju sodstva je prišlo do določenega sproščanja delovanja sodišč in upravnih organov. Nujni
postopki tečejo še vedno isto kot do sedaj, v nenujnih pa bodo sodišča lahko svoje odločitve začele sporočati
strankam.
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»V tem času roku še naprej ne bodo tekli in tako stranka ob prejemu odločbe ni dolžna storiti
ničesar,« je poudarila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in pojasnila, da so sodišča v
tem času opravila veliko dela, zato so jo jim omogočili pošiljanje sprejetih odločitev.

Vročanje omogočeno, roki ne bodo tekli
Podobno je na področju izvršb, ki so trenutno preložene in se izvajajo le na področju preživnin in varstvu
otrok. Sodišča lahko tudi izdajajo sklepe o izrvšbi in zavarovanju ter jih vročajo strankam, ampak roki v
času epidemije ne tečejo, zato dolžniku ni potrebno storiti ničesar. Sodišča lahko izdajo sodbo in jo vročijo
strankam še na pravdnem področju, roki tudi tam ne bodo tekli, upravni organi pa bodo lahko vročali
sklepe in odločbe tudi v nenujnih zadevah. Pri vseh vročanjih bo moralo biti zagotovljeno zdravje in varnost
ljudi, stika med vročevalcem in naslovnikom ne sme biti.

Ste radovedni, kdaj se otroci vračajo v šolske klopi? To pravi ministrica

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

15

Poenostavitev pridobivanja gradbenih dovoljenj, reševanje odpadne embalaže
Gradbena zakonodaja ni pisana za čas, ko je potrebno ukrepati hitro, zato na ministrstvu za okolje in
prostor ocenjujejo, da je potrebno nekatere določbe zrahljati, da se investicije čim prej začnejo, je pojasnil
minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Tako želijo s spremembami zakonodaje pospešiti izdajanje
gradbenih dovoljenj, da se poenostavijo in skrajšajo upravni postopki.
Naslovili pa so tudi problem s kopičenjem odpadne embalaže v skladiščih komunalnih podjetij, ki se je še
povečal v času epidemije.
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»Izvajalcu javne službe zbiranja omogočamo, da odpadno embalažo, ki jo niso prevzele družbe za
ravnanje z njo, sam odda v nadaljnjo obravnavo. Stroške pa bo letos pokrila država,« je še
povedal Vizjak in zagotovil, da na vladi pripravljajo tudi sistemsko rešitev za to področje

Realnost množičnih prireditev in prodaja knjig
Jutri bomo dobili posodobljeno stanje rezultatov raziskave, od katere je odvisno nadaljnje sproščanje
ukrepov, ki naj bi sledili v naslednjih tednih. V Münchnu so recimo že odpovedali letošnji Oktoberfest in je
velika večina prireditev do konca oktobra odpovedanih, zato je treba biti v Sloveniji realen, je poudaril
vladni govorec Jelko Kacin.

»Mi imamo lahko imamo prireditve sami zase, ampak v tem primeru je potrebno sprostitvi
omejitve gibanja, ki ljudi zadržuje v lastnih občinah,« je pojasnil Kacin in napovedal odprtje
knjižnic in knjigarn, pri tem pa še omenil, da bi bilo dobro, da knjige 'odležijo' do tri dni preden
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jih vzamemo v roke.
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pospešek
gradbeništvu
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Andrej Vizjak: Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in z
gradnjo, je izgubljen in posledično bo prilivov v državno
blagajno manj.

Andrej Vizjak je poudaril, da je
zlasti v luči prihajajoče recesije,
nujno omogočiti čimprejšnji zagon
investicij. Tudi tretja razvojna os
med njimi.
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Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona
prinašajo pomembne spremembe tudi na področju
gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni
resornega ministra Andreja Vizjaka 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.
Minister za okolje in prostor Vizjak je na današnji vladni
novinarski konferenci poudaril, da je, zlasti v luči
prihajajoče recesije, nujno omogočiti čimprejšnji zagon
investicij. Paket sprememb v sklopu popravkov prvega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

protikriznega zakona "omogoča takojšen zagon nekaterih
investicij, ki danes stojijo", je dejal.
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da
zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem
postopku ni več treba priložiti dokazil o pravici graditi na
zemljiščih, ki so predmet posega. Skladno z gradbenim
zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa
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je v primerih kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv,
opozarja vlada v predlogu zakona. Dodaja tudi, da pred
presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in
narave sploh ni racionalno pridobivati pravice graditi na
zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v
postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo oz. umeščanje
objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo
osnove v zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se
spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da vsa
izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

morajo biti strokovno in pravno utemeljena ter
obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora
vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma
smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri
vprašanju prevlade druge javne koristi nad javno koristjo
ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni
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gradbeni zakon predvideva zaporedni tek postopkov
obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega
dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade
druge javne koristi, po navedbah Vizjaka pa vlada
predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
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Pospešitev tretje razvojne osi
V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka
pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi, namreč da je
mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja in da torej ni potrebno čakati na
pravnomočnost. "Številne gradnje danes
stojijo zaradi pritožb, tudi če so te strokovno neutemeljene
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in so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je
opozoril Vizjak.
Pri tem je omenil tudi stanovanjski projekt Spektra ob
Celovški cesti v Ljubljani, ki se bo po njegovih besedah z
uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi maja.
Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu
nevladnega sektorja. Vizjak je namreč poudaril, da številne
nevladne organizacije, ki imajo status, da delujejo v
javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke
izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

narave in ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so
eklatantno v nasprotju s tem," je dejal in kot primer
izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo
gradnji lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje
razvojne osi.
"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna
organizacija vstopa v postopke," je poudaril Vizjak - to bo
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mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.
Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju
pravnega varstva, in sicer da je mogoče tožbo zoper
gradbeno dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave
odločbe, tako tožbo pa lahko vloži le nevladna organizacija
z najmanj 50 člani. Nenazadnje pa bi za vse sodne
postopke, ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do
pravnega varstva v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja, veljalo, da gre za nujne in prednostne zadeve.
Vizjak je poudaril, da so "za izhod iz neljube situacije, v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kateri smo se znašli ne po svoji krivdi, ključna pozitivna
sporočila gospodarstvu". "Ključno je to, da bodo ljudje
videli, da želimo zagnati investicije, da želimo s temi
investicijami izboljšati kakovost njihovega bivanja in
življenja in da hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo
ohromljeno gospodarstvo v teh kriznih časih," je dejal.
Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu
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paketu, v katerem bo država po njegovih besedah
opredelila pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo
država razvrščala projekte, so njegovi multiplikativni
učinki, stopnja pripravljenosti projekta ter njegovi finančni
viri - prednost bodo denimo imeli projekti črpanja
evropskih ali namenskih sredstev. Kam se bodo uvrščali
konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati.

GRADBENIŠTVO

INVESTICIJE

TRETJA RAZVOJNA OS

Podprite Svet kapitala
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Delamo razliko; z le enim klikom do kakovostnega pobega v poslovne zgodbe Sveta kapitala že za
0,99 EUR.
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Vlada spremenila mnenje prejšnje o
izkoriščanju energetskega potenciala
spodnje Save
23.4.2020 | 08:40

Ljubljana - Vlada je spremenila mnenje, ki ga je
12. marca sprejela prejšnja vlada, glede predloga
novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save, ki ga je v
parlamentarni postopek vložila skupina
poslancev, je poročala STA.
HE Brežice (Foto: HESS, arhiv DL)
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Drugače kot prejšnja vlada sedanja predlog
podpira, saj "zasleduje cilj optimizacije
proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve
gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v
predpisih s področja graditve objektov."
Predlog je februarja v držacvni zbor vložilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB,
DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot
so takrat dejali, z odpravo nekaterih zakonskih anomalij omogočiti lažje in
hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, navaja STA.
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"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za zajezitev posledic
epidemije?"

La. Da.| 23. april 2020 ob 18 48
Ljubljana - MMC RTV SLO

Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada boji okoljevarstvene presoje?
To se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog drugega svežnja ukrepov ostale povsem brez moči.
Vlada je z novelo zakona, ki dopolnjuje prvi protikoronski sveženj, na široko odprla vrata gradbenim projektom, ki ogrožajo okolje in naravo.
To je storila na način, da je za nevladne organizacije, ki so v javnem interesu na področju varstva okolja, v zakonu določila skoraj nemogoče
pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje, opozarjajo nevladniki.

Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona gospodarstva
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V predlogu zakona, ki dopolnjuje prvi interventni zakon, ki je namenjen zajezitvi epidemije covida-19, se je namreč znašla tudi gradbena
zakonodaja, čeprav ni povsem jasno, zakaj je za zajezitev posledic epidemije njeno spreminjanje tako zelo nujno, predvsem ko gre za poseg v
možnost sodelovanja nevladnih organizacij.
Vlada sicer ni predlagala izločitve nevladnih organizacij pri postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, temveč se je onemogočanja
nevladnikov lotila s pogoji, ki so tako zahtevni, da jih ne izpolnjuje tako rekoč nobena organizacija, opozarjajo v Centru nevladnih organizacij
Slovenije.
42. člen novele zakona tako predvideva, da bodo v postopkih lahko sodelovali le: nevladne organizacije, ki imajo trenutno in v preteklih dveh
letih najmanj 50 aktivnih članov, zavodi, ki imajo že vsaj dve leti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s
področja delovanja NVO-jev, in ustanove, ki so v zadnjih dveh letih razpolagale z najmanj 10.000 evri premoženja.

"Vlada ne odvzema same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla
doseči – še posebej ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj! Vlada seveda ve, da skoraj nobena od organizacij novih pogojev ne more
izpolnjevati za nazaj – saj takrat teh pogojev ni bilo in niso vedele, da jih morajo izpolnjevati," opozarjajo v Focusu, društvu za sonaraven
razvoj. Kot dodajajo, to pomeni, da se bodo v prihodnjih dveh letih vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad
zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.

"Nismo proti razvoju, smo pa proti razvoju, ki škodi okolju"

"Onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice tako rekoč ni več. Zakaj se vlada boji
okoljevarstvene presoje? Onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij je onemogočanje varstva okolja. Nismo proti razvoju, smo pa proti
razvoju, ki škodi okolju. Namen okoljevarstvene presoje je dati zeleno luč projektom, ki so do okolja prijazni in trajnostni. Samo s takšnim
razvojem imamo namreč prihodnost," so še zapisali v Focusu.
V Greenpeaceu Slovenije pa se sprašujejo, kako so lahko skrb za čist zrak, za zaščito kmetijskih in gozdnih površin resna ovira pri zajezitvi
vseh negativnih posledic epidemije, glede na to, da se omenjena sprememba vpisuje v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
"Takšne spremembe bi skrhale okoljske standarde in blaginjo vseh prebivalcev Slovenije. Prav epidemija nas je opomnila, kako dragoceni so
osnovni gradniki življenja, dostop do pitne vode in kakovostne hrane, čist zrak, bogati in zdravi gozdovi, in kako pomembno je, da
lahko našeključne ekosisteme tudi zaščitimo pred uničujočimi posegi," so še spomnili v Greenpeaceu.
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Foto: BoBo
epidemija

vladni ukrepi
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Okoljevarstveniki kritični do določil
protikoronskega zakona v gradbeništvu
Čas branja: 1 min

3
23.04.2020 17:15

Vlada je s predlogom novele protikoronskega zakona
po mnenju več okoljevarstvenih organizacij na široko
odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti
ogrožajo okolje in naravo. Opozarjajo, da se bodo v
naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali brez
ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in
okoljevarstveno ustreznostjo projektov.
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Več iz teme:
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zakonodajne spremembe >
sftr >

Focus >

okolje >

Eko krog >

Amnesty International >

Ekologi brez meja >

Slovenska filantropija >

Ekvilib Inštitut >

Kot je v skupnem sporočilu za javnosti izpostavilo več kot 40
nevladnih organizacij, vlada s predlagano novelo mega
protikoronskega zakona nevladnim organizacijam v javnem
interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče
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pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega
dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Vlada se je izločitve nevladnih organizacij po njihovi oceni lotila
domiselno. "Ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v
postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj
nobena organizacija ne bo mogla doseči - še posebej, ker bi jih
morala izpolnjevati za dve leti nazaj," so kritični.
Predvideni dodatni pogoji so namreč za društva ta, da morajo
imeti 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano
članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da
morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas in s
strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja nevladnih
organizacij, za ustanove pa, da ima ves čas najmanj deset tisoč
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evrov premoženja.
"Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se
bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora
javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo
projektov," svarijo v organizacijah. Taka ureditev je po njihovih
navedbah v nasprotju z Aarhuško konvencijo, s slovensko ustavo,
ki določa neposredno uporabo ratificiranih konvencij, in z
direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje.
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"Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s
pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice praktično
ni več," so v sporočilu zapisale še organizacije, med katerimi so
društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog, Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij - Pic, Ekologi brez
meja, Umanotera, Focus, Inštitut za politike
prostora, Greenpeace Slovenija, Amnesty
International Slovenija, Slovenska filantropija in Ekvilib
Inštitut.

Več iz teme:
zakonodajne spremembe >
sftr >

Focus >

okolje >

Eko krog >

Amnesty International >

Ekologi brez meja >

Slovenska filantropija >
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Ekvilib Inštitut >
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Vlada spremenila mnenje prejšnje o
izkoriščanju energetskega potenciala
spodnje Save
23.4.2020 | 08:40

Ljubljana - Vlada je spremenila mnenje, ki ga je
12. marca sprejela prejšnja vlada, glede predloga
novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save, ki ga je v
parlamentarni postopek vložila skupina
poslancev, je poročala STA.
HE Brežice (Foto: HESS, arhiv DL)
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Drugače kot prejšnja vlada sedanja predlog
podpira, saj "zasleduje cilj optimizacije
proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve
gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v
predpisih s področja graditve objektov."
Predlog je februarja v držacvni zbor vložilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB,
DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot
so takrat dejali, z odpravo nekaterih zakonskih anomalij omogočiti lažje in
hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, navaja STA.
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V Pomurju porast brezposelnosti, a tudi nove
zaposlitve
23.04.2020 ob 6:00

V Pomurju beležijo večje število prijav brezposelnih, a ob tem iz
Zavoda za zaposlovanje s spodbudnimi besedami, da so se
nekateri iz evidence že odjavili in našli zaposlitev.

Marca so v Pomurju ob epidemiji covida-19 zabeležili 472 prijav novih
brezposelnih, kar je 60 odstotkov več, kot je bilo prijav marca lani. Od
1. do 20. aprila pa so po nepopolnih podatkih zavoda za zaposlovanje
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v evidenco prijavili 781 oseb, ob tem pa je spodbudno dejstvo, da so
se nekateri zaradi zaposlitev iz evidence že odjavili.

Največ brezposelnih v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih
dejavnostih
"Podatki za april so začasni, saj za veliko število oseb, ki so že oddale
prijave za vpis elektronsko ali po pošti, potekajo postopki preverjanja
pogojev za vodenje v evidenci in niso zajeti v tej številki," je za STA
pojasnila vodja območne službe Murska Sobota zavoda za
zaposlovanje Stanislava Perčič.
Največ brezposelnih prihaja iz malih in srednjih podjetij, prav tako iz
vrst zaposlenih pri samostojnih podjetnikih, vsi pa trpijo zaradi posledic
ukrepov ob epidemiji covida-19. Perčičeva pravi, da težko izpostavi
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posamezne dejavnosti, saj odpuščajo povsod, največ delavcev pa
ostaja brez zaposlitve v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih
dejavnostih.

Velik del priliva v Pomurju so predstavljali tudi delavci migranti. Tisti, ki
so se po zimskih mesecih odjavili, ker so se zaposlili v Avstriji, so se
zadnji mesec množično vračali oz. dobivali sporazumne odpovedi
delovnega razmerja.
V Pomurju konec marca 6078 brezposelnih
Tako od sredine marca beležijo povečan obseg prijav v evidenco
brezposelnih, konec marca je bilo tako prijavljenih 6078 brezposelnih,
kar predstavlja 7,8 odstotka vseh brezposelnih v Sloveniji. V primerjavi
s koncem marca lani je bilo prijavljenih brezposelnih več za 0,8
odstotka.
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Konec marca so sicer še vedno beležili manj brezposelnih kot konec
februarja, in to na račun odliva v začetku marca oz. pred epidemijo. Ta
je za Pomurje značilen že nekaj let, v aprilu pa pričakujejo, da bo
število brezposelnih večje kot marca in tudi večje kot aprila lani.
Fotogalerija
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V ZNANOSTI
V dolgi zgodovini patriarhata so si ženske morale priboriti volilno

reproduktivne

pravice.

Dostop do srednje in univerzitetne Izobrazbe
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pomena

na njeno

kariero kot
bodočih in-

študentke.

in

Omembe

prestižnih

v

znanstve-

izsledke

vpli-

o

bistvenega

kar je

in zaščito

in

za najboljšega

najnovejše

vod

ves

velikim veseljem

v Evropi,

na poplave
upravljanja

načrtovalce

za

Podajata

in Science.

sprememb

dela se

z

ki ju je objavila

vredna sta titdi dva članka,

njenega

nagrade

številne

strokov-

in

je poučevanje

opravlja

kar

zagonom.

tako

geodezi-

in

znanstveno

tri področja

Vsa

in so pomembno

inženirjev

in

gradbeništvo

za

pedagoško,

se

Njeno osnovno poslanstvo

rast.

ženirk

ter

hidrotehniko.

s

čas prepletajo

osebno

Fakulteti

na

Ljubljani

v

pred poplavami.

ONeenakosti
stopanosti
mizah

konferencah

RAZLIKOVANJA

MED SPOLOMA

spremembi

Ste se

stereotipi

mesto

srednje

kakšno slabo

NE OBČUTIM
i. steklenim

enako

gradbene

Sama

lega
se

to

na

svoji

Brillyju, ki
spodbudo

ni
pri

nikoli

iz različnih

niso

dali

S

razlik

spoloma

med

lahko

Je pa

mi je

bil

kakovosti

veliko

v

na fakulteti

prevladujejo

katerimi

rečeno,

med spoloma

izzivi

se srečujete

odgovori

akademskem

v

osebno

čo.

Drugače je

ni

veliko, tiste, ki

kolegi.

izjeme kot

pravilo

in

H H
~

r

,

ko izbirate
sogovornike.

mo-

inženirke

in v

svetu

ženskami na

vodil-

v Sloveniji

na to? Kako je z

položajih na vašem področju?

Kot

našla

spremenili.

novinarke

dela.

se tako lahko odlično

položajih

lahko

meje priza-

ki

obravnavo,

bile bolj

na-

na naši fakulteti.

ter kakšni so vaši
nih

to

si

predvsem

mi

da mora

glede na področje
in

Vendar so

konca

naj

Nisem se pustila

med študijem bi

tudi

neenakopravno

od

novinarji in

in ko-

Nikoli

že

srečevala

pripomorete

Mitji

dr.

vredna. Verjamem,

da na najvišjih

se

gimnazijo.

izberem

bilo žal. Pa

utrdila.

sem

delavec na šoli predlagal,

K tej spremembi

občutila.

prof.

sodelujem.

s katerimi

svetu,

prednosti in
res,

in

trdim za kolege

zastopana oba spola, ne

od nas ima svoje

tudi

O

delal

pripisanih spolnih vlo-

po lahko veliko

mentorju

tudi

predvsem

in

v

se srečujejo

nisem pogosto

pravzaprav

zahvaliti

institucij po

imeti

dopolnjujemo.

ški,

meri

vedeti, da sem kot ženska manj

kolektiv

Vsak

poti

karierni
veliki

delu. Podobno

lege

dober

v

moram

mi ni

takrat že precej

so se od

..

moški kolegi

šole raje

izkušnjo oz.

težje in počasneje napredujejo kot

in priznani

izobraženi

Za

ko

gradbenicah

mi je svetovalni

a hkrati tudi

dela,

časi

izkušnje z neenakopravnostjo med spoloma

stropom,

novinarji

gradbenica pogosto srečevali s stereotipi

kot

ženskah

o

osnovne šole, ko

in kako se te kažejo? Zenske

pripomorete

veliko

temeljijo na tradicionalno

prepričati in nikoli

s t.

prevladujejo moški strokov-

gah?

OSEBNO

vaše

za-

nastopajo moški znanstveniki

večinoma

lahko

pa

karieri

v

o ženskah, ki

S

Kakšne so

v javni

slediti tudi

novinarke, ko izbirate sogovornike.

O

inženirstvu in znanosti

mogoče

ni glasovi?
K tej

O

je

in znanstvenic. V medijih, na okroglih

in inženirji, v javnem prostoru tako

dr. Mojca Šraj
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in

spoloma

med

znanstvenikov

Predvsem

spoštovanje.

so,

si

na

pa se

morajo

primer
morajo

v

Ste zaradi

v

katerem
Mogoče

na

imam

gradbišču

veliko bolj

nasprotju

delam, razlikovanja

z

tudi samo

uspešnih

dokazovati

moškimi

inženirk

kot

najprej

sre-

moški

izboriti

Sama

kaj

tudi celo

nisem

vsaj

zdi

in glasnejše

današnjem

velikokrat

žrtvovati?

ničesar žrtvovala

prikrajšana,

vztrajnejše
V

med spoloma v širši družbi, s tem pa
področju, morali sprejeti veliko kompromisov,

neenakosti

na svojem

tudi

morda kaj

okolju,

ne občutim zelo.

v praksi,

O

svetu

izbirati

od moških

predvsem
med

ali

se mi tako.

bila

res,

kolegov,

mladim

družino in

zaradi

Je pa

če

neenakosti
da

hočemo

dekletom

kariero,

kar

ni

se

spolov

za

moramo biti ženske
doseči enako.

lahko,

mi

zdi

saj

morajo

popolnoma

nedopustno.
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profesorica

Je izredna
jo.

abstraktno,
in poganja

matematiko

za

delovanje

Znanstveno
kljub

razvoj

znanstveni

deliranja

ter kontroliranja

se z abstraktno

sprememb

širjenja epidemij,

teorijo operatorjev

diferencialnih enačb,

zelo

življenju zelo prisotna

od algoritmov spletnih

-

in trenutno :eb

pojasnjuje

ter njeno

geodezi-

in

vsaj na prvi pogled

vsakdanjem

v

na številnih področjih

do proučevanja podnebnih

kalnikov

matematike je

matematika

vsemu pa je

za gradbeništvo

Fakulteti

na

na področju

aktualnega

Ukvarja

znanstvenica.

uporabo pri reševanju

is-

mo-

parcialnih

ki so pomembne za modeliranje različnih procesov, in svopri tujih založbah. Lani je bila uspešna tudi na evrop-

ja dela objavlja predvsem

COST, v okviru katerega

skem razpisu

za medsebojno
valke

iz

dinamiko

37 držuv.

Pomembno

mivost,

GLAVNI IZZIV

» Bodočim

mizah in konferencah
in inženirji.

tako,

voljo manj

mi

kvote

razlog

potencialnih

načelno ne zdijo

podprla.

S

večinoma

seveda

bi

O

prepričanju, ki

predvideva,

spolno

pri

že

še zlasti

ko

sem se seveda

izbiri študija

pri moji

med spolovodilnih

ženske na

gre za

položajih?
Žensk

in poti

položajih

manjšanja

deleža

akademski

hierarhiji.

torandk

$

kšni

katerimi

medijih kot

gremo

Čeprav zadnja

kar

vzorec,

po lestvici

leta na

posledica

v znanstveni

organizirati

in

obdobjem

v

vati ali celo

utečen

se

srečujete znanstvenice

otroke,

bi

morali

izvolitve

izziv znanstvenic iskanje

le

v

Neenakosti

v

s stereotipi o ženskah,

pripisanih vlogah

in v

splo-

šolanju

neutemeljeno

za matematiko

za slovenščino

temu

tudi

z

tudi

v

večkrat

kljubovala.

dogodki, kot
v

niso preveč

Verja-

zmotili.

matematičarka dovolj samozavestna

Zato

nasprotnih

jo

srečala, vendar me na srečo

seje

treba

primerov;

je Evropska

okviru DMEA

proti tem stereoti-

tako v filmih, knjigah
dekliška matematična

nameravamo čez

dve

leti

Sloveniji.

V V

je moja kariera potekala

Sloveniji in

v

malo počasneje, ker imam

ka

sistem

družino,

otroškega

varstva,

sovpadajo

navadno

gostovati

v

ustrezneje

tujini.

na

Ženskam, ki

prilagoditi

pogoje

urejen

a to

ni dovolj.

z najbolj
projekte,
imajo

dva otroka.

med kariero

dopust za nego

v

Leta,

intenzivnim
veliko pototem

obdobju

za prijavo na razpise

O

Ste

zaradi

neenakosti

spoloma

v širši družbi,

med spoloma je mogoče slediti

javne zastopanosti

znanstvenikov

tudi na

področju

in znanstvenic. V medijih, na

s tem

pa

veliko kompromisov, morda celo

Še

Zagotovo

enkrat

malo

bi

drugače,

tu

omenila
verjetno

zelo razumevajočega

nazive.

med

tudi v znanosti, morali sprejeti
kaj žrtvovati. Če da, kako?
družino.

malo počasneje,

moža, ki

je moja

ker

mojo kariero

imam

da tega

ne dojemam kot

žrtev, ampak

kariera

osebno

potekala

dva otroka. Imam

podpira, a vseeno

terih trenutkih biološka vloga matere zahteva svoje.

O

vidne

poistovetila oziroma bi jih

do poklica

Zagotovo

dobrih

matematike le ena

ravnotežja

imamo na primer dobro

karieri, ko seje treba prijavljati
dlje

javnega

bolj

malo drugače , verjetno

Sloveniji

tudi

tudi

in

študentov in je dok-

habilitiranimi učitelji

in od tega trenutno za področje

izzivi

ustvarjamo

Čeprav se

iz matematike na

primer

kot

je

so vaši odgovori nanje?

otroka

ali

in

profesorica.

in družino. V

si

ko

za

diplomira več študentk

Menim, daje glavni

ko

komaj

40 odstotkov, pa je med

okoli

1 0 odstotkov žensk
redna

O

je

višje

žensk,

v Ljubljani

Univerzi

da bi

pom boriti s prikazovanje

olimpijada (EGMO), ki
vodilnih

na

v »bazenu«

primeru

postale

osnovnem

da so punce bolj kot

S takimi stereotipi

izkušnje glede neenakopravnosti

znanosti,

področju

mo-

in glasbo?

ali trmasta,

ma na

da je

bi jih v

rešitev,

dekleta lahko z njimi

mem pa, da ni vsaka potencialna
vaše

moški znan-

sogovornikov.

se v svoji karieri pogosto srečevali

Ste

šnem

IN DRUŽINO
so

tem.

v

kot

znanstvenice

ki temeljijo na tradicionalno

MED KARIERO

Kakšne

in zani-

lahko imela za vzornice.

RAVNOTEŽJA

O

nastopajo

tudi

sogovornic
najboljša

tem

in bi se mlada

družbi

uporabnost

uporabiti,« pravi.

javnem prostoru torej prevladujejo

V

ampak je

na

nastopanja

njeno

tudi

glasovi?

strokovni
je

vidijo

da jo bodo znali

stveniki

Res

in razisko-

inženirkam in inženirjem je treba

‘odpreli oči ’, da

včasih

raziskovalci

Marjeto Kramar Fijavž je delo pre-

za

okroglih

ški

JE ISKANJE
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poslanstvo

ter jih dovolj podkovati,

Dr. Marjeta Kramar Fijavž

V njem sodelujejo

fakulteti.

davateljice matematike na
matematiko približali,

vodi štiriletni projekt Matematični modeli

omrežjih.

v

v

neka-

Naj pa poudarim,

odločitev, ki je nikakor

ne obžalujem!
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računalništva

Iz

tudi srnjo

ima

raziskuje

in

šanji,

smo

kako

mi

okolju,

v

od

na primer,

tudi

kako

kompleksna

izjemno

podatkov

nal ničarka
k

volem

prispevam

algoritmi

skupaj

sistem,

hitro prišli

bodo

slika

mo-

sodelavka-

in

čim

boljša.

do

To

so

velikih količin podatkov,

mogli odkriti.

hi

ampak

r znanosti,
sodelavci,

to

tudi

»Kot

raču-

doprinesem

izredno

me

po-

velike

preiščejo

da hitro

tako,

ne

sicer

študenti in

s

da

klinična

analizo

le k odkritjem

ne

nenadnim

skozi zdravstveni

drugega,

delujejo

ki jih

S sodelavci

usmerjati

do

centra

vzorce,

drugim pravi

delu med

zdravila.

paciente

ki zahtevajo

Njihovi

vpra-

z

se

proti

algoritmi gradijo tudi napovedne

Z

njihova končna

bo

najdejo

in

Rada raziskujem

dnčhi.

s

tako

in

vprašanja,

jasnjuje znanstvenica.
količine

tem,

s

kjer

inteligence

Ukvarja

bolj odporni

področja

s

univerzi,

umetne

medicini.

in

evoluciji

r

posamezna

zdravstvenega

enega

na harvardski
algoritme

nove

biologiji

\

zbirno.

so

strokovnjaka

primernega

uporabe

katerem

v

Razvija

spremembami

zdaj predava

fakulteti,

inteligenci'

umetne

učinkovita

in

varna

ukvarjajo

se

pa

njihove

genskimi

z

ljubljanski

na

in

skupino.

raziskovalno

možnosti

kako

spremembam
dele,

doktorirala

je

bioinformatike

računalništva,

veseli,«

o

znanstvenica.

dr Marinka Žitnik

POSKUŠAM Sl DOBRO
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99

Znanstvenice

morajo zaupati
O

Kaj

pa

še posebej,

kar

obeh

državah

posebej

v

iskovalk

v

v manjšini, še

vedno

še

postaja

mladih raz-

delež

deležem mladih raziskovalcev,

z

rezultate ter tako

da

tudi ravnati.
znanosti

svetu

več področjih

Na

računalništvu.

primerljiv

glede na to,

-

državah?

ženske

so

položajih?

na vodilnih

žensk

primerjavi med Slovenijo in ZDA

v

imate izkušnje v obeh
V

se tiče

vase in v svoje

spoloma

so vaše izkušnje z neenakopravnostjo med

Kakšne

v znanosti,

kar je odlično.

na drugi strani obstajajo velike razlike med spoloma pozneje
karieri, predvsem na profesorskih mestih in drugih vodilnih polo-

Toda
v

žajih.

dobremu
ter

da

mentorje v

študijem

priložnosti.

prihajajo in katerega

zdaj

To

nad

in

v

k

dosežkov

poskušam

delom

vračati

znanosti

sposobnih

veliko

spola

sem

me spodbujali

so

mojih sposobnosti

so področja, ki potrebujejo

glede na to, od kod

Med

ZDA, ki

in

mlade, da se navdušijo

spodbujam

inženirstvu. To

nisem imela.

na osnovi

odličnih

vrata

sicer

Sloveniji

delu, ocenjevali

odpirali

mi

tako,

izkušenj

Osebno slabih

imela odlične

in

ljudi, ne

so.

©

Neenakosti

okroglih

na področju

Se

pom,

težje

tehnologije

napredujete

srečujete s t. i. steklenim

kot enako

izobraženi in priznani

stromoški

kolegi?

in inženirji,

stveniki

bi

me stekleni strop

omejeval

in

mi oteževal na-

predek.

a

storu

izboljšuje.

vljajo.

skrb,

in

in

S katerimi

izzivi

ter kakšni

so vaši

Znanstvenice
ravnati.

Ne

se srečujete znanstvenice

smemo

odgovornosti.

bati

se

Obenem

kletom, ki o kariemi poti
vztrajen, prilagodljiv

in

je

vase

in

O
v

prevzemati
pomembno,

šc razmišljajo.
trdoživ značaj.

svoje

rezultate

zahtevnejših
da

ter

nalog

smo vzornice

Vse

plenarnimi

tega problema

mednarodne

govorci

so del organizacijske

da

imajo

ljudje

enake

se mediji,

skrbijo,

konference

naslada

so

moški kot

ženske.

Na večjih

posamezniki,

katerih

naloga je

tako

ekipe

da

in ga aktivno

priložnosti, ki so odvisne

od

zastopanjihovih

in dosežkov.

v Sloveniji in v sve-

odgovori na to?

morajo zaupali

moški

v javnem pro-

pomembno,

so na okroglih mizah, v odborih in med nagrajenci

da

sposobnosti

tu

zavedajo

konference

primer, pomembne

Na

vsi

moški znan-

se zastopanost obeh spolov

Pri tem se mi zdi predvsem

vabljenimi

med

in znanstvenic. V medijih, na

večinoma nastopajo

v javnem prostoru tako prevladujejo

dobra novica je, da

Drži,

ni

O

je mogoče slediti tudi na področju

glasovi?

strokovni

dogodkih

Nimam občutka, da

spoloma

mizah in konferencah

univerze

O

med

javne zastopanosti znanstvenikov

tako

tudi

in večjih

mladim

de-

to so izzivi, ki zahtevajo

Ste

tudi

zaradi

neenakosti

v znanosti,

med

morali sprejeti

spoloma

veliko

v širši

družbi,

kompromisov,

s tem pa

morda tudi

kaj celo žrtvovati?
Ne.

Poskušam

nadzor

nad

nalogami

ter

si

dobro

delom, in
v odnosih

organizirati
lahko

čas,

uspešno

do sodelavcev

ga

upravljati

krmarim

med

tako, da imam
vsemi

zadanimi

in bližnjih.
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Ljubljana, 23. 4. 2020 - Vlada RS je na svoji 26. dopisni seji
izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih
ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi
bolezni COVID-19 med NIJZ in Policijo. Vlada RS je določila tudi
obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije, sprejela mnenje o Predlogu
Zakona o spremembi Gradbenega zakona in imenovala nove
člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za
izvajanje EKP 2014–2020.
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in
obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje in Policijo
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in
Policijo je protokol, ki ga vlada določi s sklepom, kot določa četrti odstavek 103. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP).
Sklep določa način izmenjave osebnih podatkov med Policijo in NIJZ (ime, EMŠO, naslov,
podatke o osebnem zdravniku, podatke o odločbi …), način, obseg in roke hrambe revizijskih
sledi (podatkov o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni pravni
podlagi ter za kakšen namen), pa tudi dodatne obveznosti NIJZ kot upravljavca osebnih
podatkov in Policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in
zagotavljanjem pravic posameznikov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije
Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za
razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.
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Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je uvedel nov dodatek, ki naj bi ga prejeli zaposleni v
javnem sektorju, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma
prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. Kot določa omenjeni zakon,
gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, pri čemer pa višina tega
dodatka lahko znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona, ki ga je
Državnemu zboru predložil Državni svet Republike Slovenije.
Državni svet je predlagal spremembo 120. člena Gradbenega zakona, ki določa rok dveh let od
začetka uporabe zakona (to je do 1. 6. 2020) za izvajalce, ki se morajo v tem času prilagoditi
pogojem iz 14. člena zakona.
Novi člani Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje EKP 2014–2020
Vlada je sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Odbor za
spremljanje), s katerim je nadomestila nekatere dosedanje člane.
Celotno sporočilo je na voljo TU.
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Slovensko podjetje kljub izbruhu koronavirusa s
1.700 evrov regresa svojim ZAPOSLENIM!
23.04.2020

Zanimivosti

Mega

Eno izmed slovenskih podjetij, ki bi lahko bilo vzor drugim.
Cementarna Salonit Anhovo je v današnjem sporočilu za javnost zapisala, da bodo
zaposleni prejeli 1.700 evrov regresa. Regres bo Salonit Anhovo izplačal v dveh delih.
Zaposleni v družbi Salonit Anhovo bodo prejeli 1.700 evrov neto letnega regresa.
Ob tem pa javnosti sporočajo, da so v ponedeljek, 20. aprila za dva tedna začasno zaustavili
proizvodnjo.

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

Ob tem poudarjajo, da odprema cementa pri tem ni ogrožena in bodo tudi kupci naročeno blago
prejemali.

Foto: salonit.si

Leto 2019 je družba zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati
86

Megasvet.si
Država: Slovenija

23.04.2020
Četrtek, 07:43

Kazalo

https://www.megasvet.si/vsebina/23237/Slovensko-po...

2/2

Salonit Anhovo je ena najmodernejših evropskih cementarn.
Leto 2019 pa so zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati.
To je tudi razlog, da lahko zaposlenim izplačajo 1.700 evrov letnega regresa. Ob tem predsednik
uprave podjetja Salonit Anhovo, Julijan Fortunat, dodaja: »Zahvala gre vsakemu izmed naših
zaposlenih, ki opravljajo več kot odlično delo in so bistveni del zgodbe o uspehu
cementarne v Anhovem.
Z dobro organizacijo in spoštovanjem ukrepov smo poskrbeli za oskrbo kupcev s
cementom. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne samo v skupini
Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu.
Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v novih razmerah pomagali
tudi skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem.
Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je pomembno, da še naprej z dobro
organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice čim manjše.«
Dejan Zwitter, član uprave, Salonit Anhovo: »Pričakujemo, da se bo prodaja cementa na
domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala.
Investicije v gradbeništvo imajo največji pozitiven multiplikator za razvoj BDP. Podpirajo
pa tudi vrsto posrednih delovnih mest.
Pospešeno izvajanje javnih naročil je tako eden izmed učinkovitih ukrepov proti krizi."
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Podjetje bo v dvotedenskem premoru opravilo nekatera vzdrževalna dela.
V podjetju se lahko tudi pohvalijo, da so sodelavci ob vrsti ukrepov za zagotavljanje zdravja in
varnosti pri delu v času krize uspešno nadaljevali proizvodnjo ter tako zagotovili oskrbo kupcev s
cementom.
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Zdajšnja vlada v nasprotju s prejšnjo podprla zakonski
predlog za lažje dokončanje verige HE na spod
Energetika.NET
ČETRTEK, 23. APRIL 2020 OB 07:58
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Vlada je na včerajšnji seji podprla predlog zakona o dopolnitvah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ki ga je državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev in ki ga prejšnja vlada ni podprla),
»saj zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil
pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov«.
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Ob smrti zaslužnega prof. dr. Uroša Bajžlja
prišle do izraza njegove sposobnosti
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Kako reševati gostinstvo in turizem: z dodatkom
23

in
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K

, 2020

za dopust?

By jpd

Ključna pomanjkljivost obeh vladnih »protikoronskih zakonov« (PKP-1
poroštvenega zakona) je, da se ne dotika reševanja problema izpada prihodkov
gospodarskih subjektov, ki so morali zapreti poslovanje zaradi vladnih ukrepov
glede zajezitve epidemije. Gre predvsem za dejavnosti gostinstva, turizma,
trgovine (razen z živili), servisnih storitev, dela gradbeništva in montaže ter
dela dejavnosti prevoza potnikov. V teh dejavnostih bo prišlo do izpada
prihodkov najmanj za obdobje 6 tednov (12.5% letnega prihodka), pri
dejavnosti gostinstva in turizma pa do izpada prihodkov najmanj za 10 tednov
(20.8% letnega prihodka) in do kasnejšega počasnega in negotovega okrevanja,
zaradi česar utegne skupni izpad zrasti na raven med 30 in 50% letnih
prihodkov). Prizadeta bodo sicer tudi nekatera večja turistična podjetja, toda
glavnina bremena krize bo padla na mikro, majhna in srednja podjetja, ki so
najbolj ranljiva.
Za reševanje težav podjetij, ki bodo trajneje prizadeta zaradi vladnih ukrepov
(predvsem v gostinstvu in turizmu), je potrebno pripraviti poseben program
ukrepov za spodbujanje zagona. Pri slednjih bo nujno treba razmisliti o trajnejši
shemi spodbujanja povpraševanja v obdobju od maja do konca leta. Potencialno
najbolj smiseln ukrep se zdi neposredni dodatek države k regresu zaposlenih in
upokojencev (t.i. dodatek za dopust). Pri čemer bi bil ta dodatek namenski,
njegov izkoristek pa časovno omejen. Denimo, da bi vsak zaposlen in
upokojenec (lahko tudi otroci, dijaki in študenti) dobil skupen dodatek v višini
400 evrov, ki bi jih bilo mogoče »vnovčiti« zgolj pri nakupih v gostinskih in
turističnih obratih do denimo konca leta 2020.
Tehnično je to mogoče izvesti prek klasičnih prinosniških “bonov”, prek
plačilne kartice s 400 evri limita za vsakega državljana ali prek odprtja računa
za vsakega državljana, na katerega bi FURS nakazal 400 evrov, pri čemer bi
slednja dva morala biti povezana s ﬁskalno blagajno, ipd.
Pri 400 evrih na prebivalca bi izplačilo dodatka za dopust pomenilo izdatek
proračuna v višini 800 mio evrov. Gre za 800 mio evrrov, ki bi se efektivno
porabili v Sloveniji in prispevali k efektivni ublažitvi upada slovenskega BDP v
letu 2020. 4-članska družina bi bila deležna 1,600 evrov dodatka za dopust. Ker
bi družine ob tem seveda trošile še svoj denar, bi bil učinek na BDP še toliko
večji.
Pri tem velja omeniti, da gostinstvo in turizem močno prispevata k
slovenskemu BDP. Kot je pisal prejšnji teden Bine Kordež, je imela celotna
panoga gostinstva in turizma v prejšnjem letu okrog 2 milijardi evrov
prihodkov in 32 tisoč zaposlenih pri podjetjih in samostojnih podjetnikih.
ustvarila dobrih 800 mio eur dodane vrednosti. Njen delež v BDP Slovenije je
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znašal 2.5%. Če k temu prištejemo tudi posredne učinke na druge panoge, ki
dobavljajo izdelke in storitve gostinstvu in turizmu, se delež panoge gostinstva
in turizma poveča na okrog 6 % v gospodarstvu oziroma 4% v celotnem BDP.
Pri tem nastanitvena (hotelska) dejavnosti prispeva približno 40%, večji delež
pa ima strežba hrane in pijač. To so zelo pomembni učinki za gospodarstvo in iz
tega vidika je treba razumeti, zakaj tudi sosednje države razmišljajo o tem, kako
spodbuditi porabo domačih gostov po krizi s podobnimi “boni” in hkrati
omogočiti varen prihod tudi tujih turistov.
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Kot rečeno, brez učinkovite revitalizacije gostinstva in turizma od konca maja
naprej je ogroženo 32,000 delovnih mest in 4% slovenskega BDP. Vlada mora
tudi razumeti, da bi se precejšen del tega transferja prebivalcem prek plačil
davkov povrnil nazaj v proračun, hkrati bi s tem podjetja lahko sama plačevala
neto plače in socialne prispevke za zaposlene. V primeru, da vlada ne pomaga
tej dejavnosti, bi seveda dobila na grbo plačevanje nadomestil za brezposelnost
in prispevkov za socialno varstvo, kar bi močno obremenilo proračun.
Treba je tudi povedati, da bi bil ta transfer prebivalcem (v obliki dodatka za
dopust) za okrevanje domače gostinske in turistične dejavnosti ob kompenzaciji
nadomestila za plače, temeljnem dohodku za samozaposlene, solidarnostnih
dodatkih in oprostitvah plačila določenih prispevkov za socialna zavarovanja
dejansko v vladnih protikriznih ukrepih edina efektivna blažitev padca BDP in
spodbuda za njegovo rast. Vlada sicer promovira, da sta oba njena paketa
»pomoči« vredna 7 milijard evrov, dejansko pa ukrepi iz prvega,
protikoronskega zakona pomenijo le okrog 1.7 milijarde evrov javnih izdatkov,
pri poroštvenem zakonu pa (v idealnem primeru) sploh ne gre za nobene
dodatne izdatke (efektivne pomoči) države. Od skupaj 7 milijard evrov pomoči,
kot jih napoveduje vlada, država tako dejansko namenja le 1.7 milijarde evrov
(3.6% BDP) za protikrizno pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Z navedenim
dodatkom za dopust, bi se efektivna protikrizna pomoč povečala na 2.5 milijard
evrov (5.3% BDP).
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Za Zagon Gradbeništva Vlada Predlaga Popravke Protikoronskega
Zakona
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Avtor: Urednik

Posodobljeno: 23. Apr 2020

GOSPODARSTVO

SLOVENIJA

Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju
gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka 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.

Minister za okolje in prostor Vizjak je na današnji vladni novinarski konferenci poudaril, da je, zlasti v luči
prihajajoče recesije, nujno omogočiti čimprejšnji zagon investicij. Paket sprememb v sklopu popravkov prvega
protikriznega zakona “omogoča takojšen zagon nekaterih investicij, ki danes stojijo”, je dejal.
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku
ni več treba priložiti dokazil o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet
posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v primerih
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kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja vlada v predlogu zakona. Dodaja tudi, da pred presojo
sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih,
zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo oz. umeščanje
objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se
spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da vsa izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki
morajo biti strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora vključevati
tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad javno koristjo
ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni gradbeni zakon predvideva zaporedni tek postopkov
obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade
druge javne koristi, po navedbah Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi, namreč da je
mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in da torej ni potrebno čakati na
pravnomočnost. “Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi če so te strokovno neutemeljene in so
izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto,” je opozoril Vizjak. Pri tem je omenil tudi stanovanjski projekt
Spektra ob Celovški cesti v Ljubljani, ki se bo po njegovih besedah z uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi
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maja.
Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu nevladnega sektorja. Vizjak je namreč poudaril, da številne
nevladne organizacije, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja
dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave in ugodnega stanja okolja. “Nekateri primeri pa so
eklatantno v nasprotju s tem,” je dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo gradnji
lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi.
“Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke,” je poudaril Vizjak – to bo
mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.
Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju pravnega varstva, in sicer da je mogoče tožbo zoper
gradbeno dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave odločbe, tako tožbo pa lahko vloži le nevladna organizacija z
najmanj 50 člani. Nenazadnje pa bi za vse sodne postopke, ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega
varstva v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, veljalo, da gre za nujne in prednostne zadeve.
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Vizjak je poudaril, da so “za izhod iz neljube situacije, v kateri smo se znašli ne po svoji krivdi, ključna pozitivna
sporočila gospodarstvu”. “Ključno je to, da bodo ljudje videli, da želimo zagnati investicije, da želimo s temi
investicijami izboljšati kakovost njihovega bivanja in življenja in da hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo
ohromljeno gospodarstvo v teh kriznih časih,” je dejal.
Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu paketu, v katerem bo država po njegovih besedah opredelila
pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo država razvrščala projekte, so njegovi multiplikativni učinki, stopnja
pripravljenosti projekta ter njegovi finančni viri – prednost bodo denimo imeli projekti črpanja evropskih ali
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namenskih sredstev. Kam se bodo uvrščali konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati. (sta/ured)
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Pregled - novi koronavirus do 15. ure
23.04.2020 15:02

Ljubljana, 23. aprila (STA) - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v
Sloveniji in svetu, do 15. ure.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Očitki o nepravilnostih in napakah pri dobavah zaščitne opreme dobivajo
večje politične razsežnosti. Prvak opozicijske LMŠ Marjan Šarec je tako napovedal vložitev
interpelacije zoper ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Kot je
dodal, je sodu izbilo dno pismo zdaj že nekdanjega direktorja Zavoda za blagovne rezerve
Antona Zakrajška, ki je bil v sredo kritičen do Počivalškovih izjav o razlogih za njegovo
razrešitev in navedel, da je bilo v naročila vpleteno tudi ministrstvo za gospodarstva.
Počivalšek je na Twitterju zapisal, da interpelacijo vidi kot priložnost za celovito obravnavo
epidemije in predložitev dokazov, tudi glede (ne)odzivnosti prejšnjega premierja.
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LJUBLJANA - V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom,
novih smrtnih žrtev pa ni bilo, so pokazali vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od
teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli
1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19. Število bolnikov s covidom-19,
ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah, se je v sredo znižalo že sedmi dan zapored. Že
devet dni upada tudi število bolnikov na intenzivnih oddelkih, ki se sicer znižuje počasneje.
Medtem so v vseslovenski nacionalni raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa do zdaj
odvzeli 470 vzorcev. Od 3000 povabljenih je vabilo do zdaj sprejelo 1185 oseb.
LJUBLJANA - Ministri so na vladni novinarski konferenci nadaljevali s predstavitvami
najnovejših vladnih ukrepov za naslovitev posledic epidemije novega koronavirusa. Minister
za delo Janez Cigler Kralj je pojasnil, da bo predlagana novela prvega protikoronskega
zakona poskrbela še za okoli 220.000 ljudi, potem ko je osnovni zakon za pomoč
prizadetim v epidemiji novega koronavirusa zajel okoli milijon prebivalcev. Sodišča, kjer se
je delo v času epidemije novega koronavirusa skoraj povsem ustavilo, bodo medtem kmalu
spet začela vročati odločbe tudi v nenujnih zadevah. Ker pa v času epidemije roki ne
tečejo, strankam, ki bodo prejele odločitev sodišča, ne bo treba storiti ničesar, je povedala
ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Ko bo DZ sprejel predlagano novelo zakona o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa bodo med drugim znova možne ustne
obravnave tudi v nenujnih zadevah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je medtem
povedala, da je vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka do zdaj oddalo že več kot
46.000 študentov. Vlada sicer v okviru drugega protikoronskega paketa predlaga, da se
enkratna pomoč v višini 150 evrov nameni tudi izrednim študentom.
LJUBLJANA - Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne
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sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po
oceni ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost.
Med drugim spremembe prinašajo zahtevo po jasnejših in konkretnejših mnenjih
mnenjedajalcev v postopkih, gradnjo bi bilo mogoče začeti že na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja, brez pravnomočnosti. Od nevladnih organizacij pa bi lahko v
postopkih sodelovale le tiste z najmanj 50 člani. Vlada je med predlagane popravke prvega
protikoronskega zakona vključila tudi vmesno rešitev za problem odpadne embalaže v
Sloveniji, s katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema proizvajalčeve
razširjene odgovornosti. S to rešitvijo, ki naj bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili
zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale pooblaščene družbe, je dejal Vizjak.
MURSKA SOBOTA/LJUTOMER - Minister za zdravje Tomaž Gantar v Ormožu, Murski
Soboti in Ljutomeru išče rešitev za ljutomerski dom starejših, kjer so se številni okužili z
novim koronavirusom. Gantar je po navedbah Dnevnika v domu odredil strokovni nadzor,
minister za delo Janez Cigler Kralj pa je dejal, da poteka tudi nadzor socialne inšpekcije.
Gantar naj bi rešitve za dom, potem ko je propadla rešitev z namestitvijo 40 varovancev v
ptujski bolnišnici, predstavil ob 16.30 v Ljutomeru. Cigler Kralj pa je na vladni novinarski
konferenci na vprašanje, ali bo zamenjal direktorja doma Tomislava Nemca, na katerega
leti več očitkov, odgovoril, da nikoli ne bo ravnal na podlagi mnenja ulice, govoric ali
anonimk.
SVET
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ŽENEVA - Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans
Kluge je evropske države posvaril, naj bodo previdne pri rahljanju ukrepov, ki so jih sprejele
za zajezitev covida-19. Opozoril je, da so razmere še vedno burne in da bo tako še nekaj
časa. Opozoril je še, da so v Evropi potrdili skoraj polovico vseh okužb in da je v Evropi
šest od desetih držav, kjer so zabeležili največ novih okužb.
PEKING - Kitajska je sporočila, da bo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) namenila
dodatnih 30 milijonov dolarjev za boj proti pandemiji covida-19 ter za krepitev zdravstvenih
sistemov v državah v razvoju. Tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za zdravje Geng
Shuang je dejal, da donacija odraža podporo in zaupanje kitajske vlade in ljudstva v WHO.
BERLIN - Nemška kanclerka Angela Merkel je v prvem nagovoru o pandemiji novega
koronavirusa v nemškem bundestagu povedala, da "smo šele na začetku pandemije".
Poudarila je, da bo treba še dolgo živeti z omejitvami zaradi novega koronavirusa. Pred
današnjim vrhom EU je ponovila, da je Nemčija pripravljena v proračun EU prispevati veliko
več.
SYDNEY - Avstralski premier Scott Morrison se je zavzel, da bi Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) dobila podobna pooblastila kot inšpektorji ZN za nadzor orožja.
Strokovnjaki WHO bi tako dobili dostop v države, kjer bi izbruhnil virus, s čimer bi v
prihodnje lahko preprečili pandemije, je menil.
PEKING/SEUL/HANOJ - V več azijskih državah se razmere v zvezi s pandemijo covida-19
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umirjajo. Na Kitajskem že osmi dan zapored niso zabeležili nobene smrtne žrtve te bolezni,
pada tudi število novih okužb. Tudi v Južni Koreji število novih okužb ostaja nizko. V
Vietnamu so danes začeli rahljati drastične ukrepe ob pandemiji.
MADRID - V Španiji je za koronavirusno boleznijo 19 v zadnjih 24 urah umrlo 440 ljudi,
skupno pa je ta bolezen zahtevala že 22.157 življenj. Kot je še sporočilo špansko
ministrstvo za zdravje, so doslej potrdili 213.000 okužb z novim koronavirusom. Španski
premier Pedro Sanchez je v sredo dobil podporo parlamenta za tretje podaljšanje
karantene v državi, ki bo trajala do najmanj 9. maja. Španska vlada je še sporočila, da bodo
od nedelje vsak dan za eno uro lahko zapustili dom tudi otroci, za katere od 14. marca velja
prepoved zapuščanja doma.
ATENE - Grška vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa do
4. maja. V Grčiji so do zdaj zabeležili 121 smrtnih primerov covida-19, ki ga povzroča novi
koronavirus, 55 ljudi je na intenzivni negi.
BUDIMPEŠTA - Madžarska je omejitve gibanja, ki so namenjene zajezitvi novega
koronavirusa, podaljšala do 3. maja, je danes sporočila tamkajšnja vlada. Vodja
premierjevega kabineta Gergely Gulyas je dodal, da je za opuščanje določenih ukrepov, kot
so to že storile nekatere druge države, še prezgodaj.
BRUSELJ - Članice EU uporabljajo različne metode beleženja števila umrlih za covidom19, kar postavlja pod vprašaj izhodne strategije, saj je ustrezno spremljanje razmer eno od
ključnih meril za rahljanje kriznih ukrepov. V Evropski komisiji poudarjajo, da metodologije
članicam ne morejo vsiljevati in da ni ovir za tesnejše usklajevanje glede tega.
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BRASILIA - Novi brazilski minister za zdravje Nelson Teich se je v sredo zavzel za omilitev
ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Vlada namerava direktivo za mesta in zvezne
države v zvezi z omilitvijo predstaviti v tednu dni. "Nemogoče je, da država preživi leto, leto
in pol, če miruje," je poudaril Teich.
VATIKAN - Papež Frančišek je v jutranji maši v gostišču Sveta Marta v Vatikanu posvaril
pred socialnimi posledicami pandemije novega koronavirusa. "V številnih delih sveta
občutijo posledice te pandemije. Številne družine so v stiski, lačne in pogosto jih izkoriščajo
oderuhi," je posvaril.
LONDON - Gospodarska aktivnost v območju evra je zaradi pandemije covida-19 aprila
upadla na najnižjo raven, zabeleženo doslej. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI), ki ga
izračunava londonska analitska hiša IHS Markit, je za april padel na 13,5 točke, potem ko je
bil marca pri dotlej najnižji vrednosti 29,7 točke. Gre za daleč največji mesečni padec
kazalca v dveh desetletjih zbiranja podatkov. Markit je še sporočil,m da je aprila močno
padla tudi aktivnost britanskega gospodarstva - Vrednost PMI se je z marčevskih 36 točk
aprila znižala na 12,9 točke.
BERLIN - Nemška vlada je razkrila 10 milijard evrov vreden sveženj ukrepov za pomoč
prebivalstvu in gospodarstvu, prizadetem zaradi pandemije novega koronavirusa. V njem je
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predvidela dodatna sredstva za nadomestila za brezposelnost, pa tudi nove davčne reze za
podjetja. Posebna pomoč je predvidena za gostinski sektor.
RIM - V Italiji bodo poleti predvidoma začeli testirati cepivo proti covidu-19 na ljudeh, so
sporočili iz evropskega konzorcija pod vodstvom italijanskega farmacevtskega koncerna
Reithera. Največji izziv trenutno vidijo v množični proizvodnji cepiva. V Lombardiji so
medtem danes začeli raziskavo o razširjenosti novega koronavirusa.
ŠPORT
LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj tednov mirujejo, saj je zaradi
pandemije novega koronavirusa prekinjena Prva liga Telekom Slovenije. Kdaj se bo
nadaljevala, še ni jasno, po zadnjem scenariju bi se lahko konec maja. Jasno pa je, kakšen
format si želijo klubi. Prednostno si želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po
koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na
lestvici, so v sporočilu za javnost zapisali slovenski prvoligaši. Po 25 od 36 krogov sicer
vodi Olimpija s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43 Maribor, 38 Mura, 29 Tabor
Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje. Nove podrobnosti glede
same klubske sezone bodo sicer bržčas znane po sestanku izvršnega odbora Evropske
nogometne zveze.
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LJUBLJANA - Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je na videokonferenci
uradno potrdil, da bo žensko evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti prihodnje leto v Angliji, na
istem prizorišču med 6. in 31. julijem 2022. S tem zagotavljamo, da bo žensko EP edino
veliko nogometno tekmovanje tisto poletje, s čimer bo dobilo pozornost, ki si jo zasluži, so
pri Skyu citirali predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. V kvalifikacijah za žensko EP igra
tudi Slovenija, ki je v skupini A po šestih tekmah na tretjem mestu z devetimi točkami.
Toliko jih ima ob dveh tekmah manj tudi drugouvrščena Rusija, zanesljivo vodilna pa je
Nizozemska z 18 točkami s šestih tekem.
LJUBLJANA - Predsednik Golf zveze Slovenije Žiga Osterc po prvih dneh sproščanja
ukrepov za zajezitev novega koronavirusa poroča, da igralci nimajo večjih pomislekov pri
spoštovanju navodil oziroma priporočil. Glavna težava so prehodi med občinami za
vrhunske igralce oziroma tiste, ki morajo na treninge. Glede na to, da je v Sloveniji le 20
golfskih objektov, občin pa 212, je jasno, da vsi golfisti nimajo igrišča v občini bivališča. Golf
zveza Slovenije si zato v prvi vrsti prizadeva, da bi se iz vladnega odloka o gibanju med
občinami izvzeli igralci s profesionalnim ali reprezentančnim statusom oziroma vrhunski
igralci.
LJUBLJANA - Direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič četrti dan omilitve ukrepov za
zajezitev širjenja novega koronavirusa ugotavlja, da se teniški igralci in upravitelji teniških
igrišč držijo priporočil, ki jih je dala zveza. Največ vprašanj dobiva v zvezi s trenažnimi
procesi oziroma treningi večjih skupin igralcev. "Zadnje dni mi je telefon skoraj pregorel.
Imam ogromno klicev v zvezi s priporočili, ki smo jih poslali klubom, upraviteljem igrišč in ki
hkrati veljajo za vse igralce tenisa. Z ekipo sodelavcev na teniški zvezi smo preverili stanje
na več kot 40 teniških objektih oziroma igriščih po vsej Sloveniji, veliko smo jih poklicali tudi
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po telefonu in povedati moram, da se držijo navodil oziroma priporočil," je za STA povedal
Gregor Krušič.

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

FRANKFURT - Vodstvo nemške nogometne bundeslige računa, da bi v obdobju pandemije
novega koronavirusa morali za dokončanje prvega in drugega ranga ligaškega tekmovanja
zagotoviti okoli 25.000 testov za 36 klubov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre za
okoli 0,4 odstotka celotnega števila razpoložljivih testov v obdobju naslednjih dveh
mesecev, saj so Nemci močno povečali kapaciteto testov. V uradnem zapisu bundeslige je
tako za potrebe ugotavljanja okužb z virusom sars-cov-2 razpoložljivih kar 640.000 testov
na teden. Na zasedanju članov bundeslige bodo skušali v devetih do desetih tednih od
pričetka tekmovanj, ki je za zdaj načrtovano za 9. maj, izvesti 21.600 testov za vseh 36
klubov.
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takojšen zagon investicij, ki zdaj stojijo
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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!

Ključne novosti novega zakona uvajajo oljašave za pridobivanje gradbenih dovoljenje in širijo krog
upravičencev do pomoči.

Preberi Več
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VLADA V SREDO TUDI O SPODNJI SAVI, V
PETEK V BREŽICAH MINISTRA
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eposavje

HE Brežice, Foto: ePosavje.com

Vlada Republike Slovenije je na sredini dopisni seji imela na dnevnem redu tudi
predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save.
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Na dopisni seji tudi o spodnji Savi
"Podpira Predlog zakona (...) za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save"
BREŽICE Kot so zapisali po dopisni seji, "Vlada Republike Slovenije podpira Predlog zakona o dopolnitvah
Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ki ga je Državnemu zboru
predložila skupina poslank in poslancev in s katerim nadomešča mnenje z 12. marec 2020), saj zasleduje cilj
optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja
na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov."

"Predlagana sprememba bo omogočila optimiziranje proizvodnje električne energije"
Kakor dodajajo, "gre za manj zahtevne spremembe zaradi uskladitve z drugimi predpisi, oziroma uskladitve že
dogovorjenih pravic med koncedentom in koncesionarjem, kar naj bi izhajalo iz koncesijske pogodbe.

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

Predlagana sprememba bo omogočila optimiziranje proizvodnje električne energije. V tej točki koncesijske
pogodbe je zapisana pravica do uporabe objektov vodne infrastrukture ter objektov vodne energetske
infrastrukture v nedeljivem razmerju v času koncesije za proizvodnjo električne energije in pravica do posesti
teh objektov ter soglasju s koncedentom uporabo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem
razmerju tudi za drug namen, kolikor to ni v nasprotju s koncesijsko pogodbo oziroma namenom objektov
vodne infrastrukture."

O popolnosti vloge
"Namen predloga je omenjeni zakon tudi dopolniti z vidika pridobitve gradbenega dovoljenja v integralnem
postopku. Predlog spremembe zakona v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu
Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
objektov koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila že, če ji je priložena dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno
izkazovati pravice graditi. Podobna rešitev je predvidena tudi v spremembi Gradbenega zakona, ki je v pripravi
in ki bo predvidoma za vse vrste objektov in za vse investitorje uveljavila možnost, da bi bila vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja popolna že, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja, kar bi lahko pripomoglo k pospešitvi postopkov," še pišejo v sporočilu.

103

23.04.2020

Eposavje.com

Četrtek, 19:13

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.eposavje.com/ostale-novice/vlada-udi-o...

3/3

V petek v Brežicah na obisku dva ministra - za infrastrukturo ter
okolje in prostor
V petek bosta sicer na obisku v Brežicah dva ministra iz aktualne ministrske ekipe. Dopoldne bo
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka na delovnem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

obisku družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, v družbi ministra za okolje in prostor Andreja
Vizjaka in direktorja družbe HESS Bogdana Barbiča si bodo ogledali hidroelektrarno Brežice.

(bš)
hidroelektrarne

brežice
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"Sta skrb za čist zrak in zaščita kmetijskih površin ovira za
zajezitev posledic epidemije?"

Je spreminjanje gradbene zakonodaje res nujno za zajezitev posledic epidemije? Zakaj se vlada
boji okoljevarstvene presoje? Se sprašujejo nevladne organizacije, ki bi glede na predlog
drugega svežnja ukrepov ostale povsem brez moči.
Odprite novico na: RTV Slovenija
Prikaži vse iz tega vira: RTV Slovenija
Prikaži vse iz te kategorije: Novice
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Vlada s popravki protikoronskega zakona do zagona
gradbeništva
23.04.2020 13:33

Ljubljana, 23. aprila (STA) - Predlagani popravki prvega protikoronskega
zakonaprinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te
spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka 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.
Minister za okolje in prostor Vizjak je na današnji vladni novinarski konferenci poudaril, da
je, zlasti v luči prihajajoče recesije, nujno omogočiti čimprejšnji zagon investicij. Paket
sprememb v sklopu popravkov prvega protikriznega zakona "omogoča takojšen zagon
nekaterih investicij, ki danes stojijo", je dejal.
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega
dovoljenja v integralnem postopku ni več treba priložiti dokazil o pravici graditi na
zemljiščih, ki so predmet

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

posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je
v primerih kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja vlada v predlogu zakona.
Dodaja tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni
racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj
za gradnjo oz. umeščanje objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v
zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada
zahteva, da vsa izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki morajo biti
strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora
vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi
nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni gradbeni zakon
predvideva zaporedni tek postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev
gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi,
po navedbah Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
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V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne
osi, namreč da je mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in
da torej ni potrebno čakati na pravnomočnost. "Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb,
tudi če so te strokovno neutemeljene in so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je
opozoril Vizjak. Pri tem je omenil tudi stanovanjski projekt Spektra ob Celovški cesti v
Ljubljani, ki se bo po njegovih besedah z uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi maja.
Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu nevladnega sektorja. Vizjak je namreč
poudaril, da številne nevladne organizacije, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu in
imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu
ohranjanja narave in ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju
s tem," je dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo gradnji
lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi.
"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke," je
poudaril Vizjak - to bo mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.
Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju pravnega varstva, in sicer da je
mogoče tožbo zoper gradbeno dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave odločbe, tako
tožbo pa lahko vloži le nevladna organizacija z najmanj 50 člani. Nenazadnje pa bi za vse
sodne postopke, ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v postopkih
izdaje gradbenega dovoljenja, veljalo, da gre za 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!

Vizjak je poudaril, da so "za izhod iz neljube situacije, v kateri smo se znašli ne po svoji
krivdi, ključna pozitivna sporočila gospodarstvu". "Ključno je to, da bodo ljudje videli, da
želimo zagnati investicije, da želimo s temi investicijami izboljšati kakovost njihovega
bivanja in življenja in da hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo ohromljeno
gospodarstvo v teh kriznih časih," je dejal.
Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu paketu, v katerem bo država po
njegovih besedah opredelila pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo država razvrščala
projekte, so njegovi multiplikativni učinki, stopnja pripravljenosti projekta ter njegovi finančni
viri - prednost bodo denimo imeli projekti črpanja evropskih ali namenskih sredstev. Kam se
bodo uvrščali konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati.
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V novi gradbeni zakonodaji ne bo več prostora za
nevladne organizacije
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Ključne novosti novega zakona uvajajo oljašave za pridobivanje gradbenih dovoljenje in širijo krog
upravičencev do pomoči.
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Vlada s popravki protikoronskega zakona do zagona
gradbeništva
23.04.2020 13:33

Ljubljana, 23. aprila (STA) - Predlagani popravki prvega protikoronskega
zakonaprinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te
spremembe bodo po oceni resornega ministra Andreja Vizjaka 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.
Minister za okolje in prostor Vizjak je na današnji vladni novinarski konferenci poudaril, da je,
zlasti v luči prihajajoče recesije, nujno omogočiti čimprejšnji zagon investicij. Paket sprememb
v sklopu popravkov prvega protikriznega zakona "omogoča takojšen zagon nekaterih investicij,
ki danes stojijo", je dejal.
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v
integralnem postopku ni več treba priložiti dokazil o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet
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posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v
primerih kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja vlada v predlogu zakona.
Dodaja tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni
racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se sedaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za
gradnjo oz. umeščanje objektov v prostor. Ta so sedaj pogosto nejasna, nimajo osnove v
zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva,
da vsa izdana mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki morajo biti strokovno in pravno
utemeljena ter obrazložena. V primeru, da je mnenje negativno, mora vključevati tudi
morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.
Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad
javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Tu veljavni gradbeni zakon
predvideva zaporedni tek postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega
dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi, po navedbah
Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta vzporedno.
Nadalje po besedah Vizjaka vlada 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.
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V predlogu je tudi sprememba, ki bo po oceni Vizjaka pospešila tudi gradnjo tretje razvojne
osi, namreč da je mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja in da
torej ni potrebno čakati na pravnomočnost. "Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi
če so te strokovno neutemeljene in so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je
opozoril Vizjak. Pri tem je omenil tudi stanovanjski projekt Spektra ob Celovški cesti v
Ljubljani, ki se bo po njegovih besedah z uveljavitvijo sprememb lahko začel graditi maja.
Nenazadnje namerava vlada pristriči peruti delu nevladnega sektorja. Vizjak je namreč
poudaril, da številne nevladne organizacije, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu in
imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja
narave in ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem," je
dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške organizacije Rovo gradnji lakirnice
družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi.
"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke," je
poudaril Vizjak - to bo mogoče, če o imela nevladna organizacija vsaj 50 članov.

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

Spremembe zakona predvidevajo tudi novosti na področju pravnega varstva, in sicer da je
mogoče tožbo zoper gradbeno dovoljenje vložiti v roku 15 dni od objave odločbe, tako tožbo
pa lahko vloži le nevladna organizacija z najmanj 50 člani. Nenazadnje pa bi za vse sodne
postopke, ki tečejo na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v postopkih izdaje
gradbenega dovoljenja, veljalo, da gre za nujne in prednostne zadeve.
Vizjak je poudaril, da so "za izhod iz neljube situacije, v kateri smo se znašli ne po svoji krivdi,
ključna pozitivna sporočila gospodarstvu". "Ključno je to, da bodo ljudje videli, da želimo
zagnati investicije, da želimo s temi investicijami izboljšati kakovost njihovega bivanja in
življenja in da hkrati s temi investicijami čim prej zaženemo ohromljeno gospodarstvo v teh
kriznih časih," je dejal.
Minister se je ozrl tudi proti tretjemu protikoronskemu paketu, v katerem bo država po njegovih
besedah opredelila pomembne investicije. Kriteriji, po katerih bo država razvrščala projekte, so
njegovi multiplikativni učinki, stopnja pripravljenosti projekta ter njegovi finančni viri - prednost
bodo denimo imeli projekti črpanja evropskih ali namenskih sredstev. Kam se bodo uvrščali
konkretni projekti, Vizjak še ni želel napovedovati.
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V novi gradbeni zakonodaji ne bo več prostora
za nevladne organizacije
Ključne novosti novega zakona uvajajo oljašave za
pridobivanje gradbenih dovoljenje in širijo krog upravičencev
do pomoči.
Objavljeno
23. april 2020 11.00

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

Posodobljeno
23. april 2020 15.54

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. FOTO: Voranc Vogel
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Mirt Bezlaj
Vlada je sprejela sklep, po katerem NIJZ posreduje podatke policiji, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Vlada je včeraj sprejela več kot 39 milijonov vreden sveženj sredstev za javni
sektor, zlasti zdravstvo. Izdan je tudi odlok, ki omejuje prodajo zdravil in razkužil, v lekarnah bo mogoče brez recepta kupiti le še po en paket zdravil. Na Evropski ravni že od včeraj poteka
razprava o usklajenem rahljanju ukrepov. Danes se je bo udeležil tudi premier Janez Janša, je dejal Kacin.

Ključno je gospodarstvo, ne varovanje okolja
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak meni, da je gradbena zakonodaja pisana za normalne, ne za krizne čase, zato je ministrstvo za okolje razrahljajo predpise za gradnjo, s čimer
nameravajo pomagati gospodarstvu. Paket gradbene zakonodaje omogoča takojšen zagon investicij, ki zdaj stojijo. Zakon namreč nevladnim organizacijam, ki varujejo okolje in kulturno
dediščino, onemogoča zaustavljanje gradbenih projektov, ki so po njihovem mnenju škodljivi za okolje in kulturno dediščino.
Minister za okolje je prepričan, da nekatere nevladne organizacije izkoriščajo svoj status delovanja v interesu varstva narave in da številne majhne okoljevarstvene organizacije namerno
onemogočajo gradnjo in gospodarsko aktivnost. S členom ministrstvo preprečuje vlaganje pritožb organizacijam z manj kot 50 člani. Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij (CNVOS) je sicer danes opozoril, da zahtevam v predlogu zakona trenutno ne zadošča nobena nevladna organizacija.
Nova zakonodaja bo omogočala prednostno pridobivanje dovoljenj gradbenih projektov pred varovanjem narave in voda. Z gradnjo ne bo več treba čakati na pravnomočnost gradbenega
dovoljenja. Vsa gradbena dovoljenja se bodo obravnavala prednostno in kot nujna. Mnenja pristojnih služb so pogosto nejasna, zato nov zakon zahteva, da so jasna, v primeru negativnih
mnenj pa morajo vsebovati predlog rešitev. Za začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ne bo več potrebno prilagati dokazil o lastništvu zemljišča.
V skladiščih se kopiči odpadna embalaža, od začetka epidemije še bolj kakor prej, zaradi česar minister predlaga, da vlada izprazni skladišča odpadkov na račun državnega proračuna, namesto
na račun podjetij, ki embalažo dajejo na trg. Strošek bo 7,7 milijona evrov, do sistemske rešitve, ki je ni mogoče pričakovati pred začetkom prihodnjega leta, pa še dodaten milijon na mesec.

Prejeli smo: Vlada želi potiho omogočiti investicije v okolju
škodljive projekte
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vlada je z novelo anti-koronskega zakona na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. V novi anti-koronski paket so namreč skrili
neprijetno presenečenje: 42. člen zakona nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče pogoje za sodelovanje v postopkih
pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Vlada se je izločitve nevladnih organizacij lotila domiselno: ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena
organizacija ne bo mogla doseči – še posebej, ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj! Vlada seveda ve, da skoraj nobena od organizacij novih pogojev ne more izpolnjevati za
nazaj – saj takrat teh pogojev ni bilo in niso vedele, da jih morajo izpolnjevati.
Predvideni dodatni pogoji so (izkazano za tekoče in zadnji dve leti):
za društva: 50 aktivnih članov (kar se izkazuje z redno plačano članarino in udeležbo na zborih članov);
za zavode: zaposlene 3 osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja NVO;
za ustanove: da ima ves čas najmanj 10.000 EUR premoženja.
Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in
okoljevarstveno ustreznostjo projektov! Taka ureditev je v nasprotju z Aarhuško konvencijo, z Ustavo RS, ki določa neposredno uporabo ratificiranih konvencij, in z direktivami
EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.
Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice praktično ni več. Zakaj se vlada boji okoljevarstvene presoje?
Onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij je onemogočanje varstva okolja. Nismo proti razvoju, smo pa proti razvoju, ki škodi okolju. Namen okoljevarstvene presoje je dati
zeleno luč projektom, ki so okolju prijazni in trajnostni. Samo s takšnim razvojem imamo namreč prihodnost. CNVOS

Roki sodnih postopkov ne tečejo
Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič ugotavlja, da se je izkazalo, da državo vendarle potrebujemo. Zagotavlja, da nujni postopki na sodiščih potekajo nemoteno. Roki za sodne postopke
v času pandemije ne tečejo. izvršbe sodb se, razen na področju varstva najšibkejših, ne izvajajo. Strankam ob prejemu sodbe tako za zdaj ni treba storiti nič. Kljub temu bo potekalo tudi
reševanje nekaterih nenujnih primerov. Zaslišanja že potekajo digitalizirano prek videokamer.
Aplikacije za sledenje posameznikom nimajo pravne podlage, zagotavlja ministrica. Kljub temu bi se vlada lahko za to odločila, če bo to potrebno in če bo v skladu z zakonodajo, je dejala.
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Ministrica za izobraževanje delavcem priporoča najem
privatnega varstva za otroke
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec sporoča, da bodo do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov poleg rednih študentov zdaj upravičeni tudi izredni. Zahtevo za
dodatek je treba podati prek eUprave. Ministrstvo je zaradi nejasnosti glede dodatka prejelo veliko število vprašanj, je dejala ministrica. Do danes so prejeli 46.000 vlog rednih študentov.
Po prvomajskih praznikih se bo ministrstvo lotilo priprave načrta za odpiranje šol in vrtcev. Kako bo postopno odpiranje videti, še ni znano. Staršem, ki bodo morali na delo, če se bo
gospodarstvo zagnalo prej kot varstvo otrok, ministrica sporoča, da lahko težavo z varstvom otrok rešujejo z najemom privatnega varstva.

Širitve upravičencev do pomoči
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je dejal, da je že prvi paket ukrepov zajel približno milijon ljudi. Z dopolnitvami dodajajo še 220.000 ljudi ter
odpravljajo napake in nejasnosti prvega zakonskega svežnja. Začasno denarno nadomestilo za ljudi, ki so izgubili službo med epidemijo, bo namenjeno tistim, ki se jim je iztekla pogodba za
določen čas ali iz drugega razloga niso upravičeni do nadomestila. Nadomestilo bo znašalo le približno 400 evrov neto mesečno. Cigler Kralj meni, da bo do tega upravičenih verjetno okoli
2500 ljudi. Poudarja tudi, da lahko brezposelni in delavci na čakanju s sezonskim delom na kmetijah zaslužijo do 400 evrov mesečno, ne da bi jim zaradi tega zmanjševali druge socialne
transferje.
Delodajalci bodo upravičeni do pomoči, če jim bo prihodek v letu 2020 upadel za deset, ne za 20 odstotkov, kot je bilo mišljeno sprva. Nadomestila plače bodo lahko koristila tudi društva in
podjetja, ki pomagajo invalidom. Mesečni krizni dodatek za zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih bo lahko prejelo 12.000 delavcev, od tega 6000 invalidov. Do
enkratnega solidarnostnega dodatka bodo poleg upokojencev upravičeni tudi prejemniki poklicnih pokojnin, nižjih od 700 evrov, izredni študenti, veterani vojne za Slovenijo, trajno
nezaposljivi invalidi in nekatere druge ranljive skupine. Pavšalni dodatek 30 evrov na otroka bodo prejele družine, ki dobivajo otroški dodatek. Cigler Kralj upa, da s temi dopolnitvami kažejo
posluh za stiske ljudi in da pomagajo slovenskemu gospodarstvu. Razširili so tudi krog upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za vsa obvezna zavarovanja tudi na tiste samozaposlene,
družbenike, kmete ali verske uslužbence, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni tudi na drugih podlagah.

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

Cigler Kralj obljublja, da bo vlada imenovala člane v ekonomsko-socialni svet in ponovno omogočila socialni dialog še ta mesec.
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Vizjak: S spremembami gradbene zakonodaje do novih investicij in zagona
gospodarstva
Vlada s predlogom zmanjšuje vpliv NVO-jev na postopke
T. K. B.| 23. april 2020 ob 14:19
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po predlogu zakona bo gradnja omogočena že ob dokončnem gradbenem dovoljenju in ne šele po pravnomočnem koncu vseh pritožbenih postopkov, s …

Drugi protikoronski sveženj prinaša pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje, ki bodo, zagotavlja
pristojni minister Andrej Vizjak, omogočile takojšen zagon naložb, ki zdaj stojijo, s čimer bo tudi gospodarstvo dobilo zagon.
"Vsak mesec, ko čakamo z investiranjem in gradnjo novih projektov, je izgubljen, posledično so izgubljeni prispevki in prihodki za državno blagajno,
posledično bo manj denarja za vse nujne podsisteme države," je na tiskovni konferenci vlade dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in kot
ključni "trenutek za izhod iz gospodarske recesije" navedel čimprejšnji zagon pomembnih naložbenih projektov, saj naložbe pripomorejo k zagonu
gospodarstva, k ohranjanju delovnih mest, zaposlitvi novih delavcev in bodo prispevale k manjšemu padcu BDP-ju.
Gradbena zakonodaja je po njegovem mnenju spisana za normalne čase, ko je več časa za premislek in pripravo. Ni pa spisana za čas, ko je treba
ukrepati hitro in zgraditi, kar je predtem čakalo leta, zato je bilo nekatere dele zakonodaje "treba zrahljati". "Želimo pospešiti izdajanje dovoljenj za
gradnjo, poenostavi in skrajšati predpisane upravne postopke v gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave," je
dejal.

Dokazila o lastništvu zemljišča ne bo treba več predložiti zahtevi za gradbeno dovoljenje
Med predlaganimi spremembami je tako rešitev, da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ni več treba priložitidokazil
o pravici graditi na zemljiščih, ki so predmet posega. Skladno z gradbenim zakonom je trenutno to pogoj za popolnost zahteve, ki pa je v primerih
kompleksnejših gradenj pogosto neizvedljiv, opozarja. Dodaja tudi, da pred presojo sprejemljivosti posega glede varstva okolja in narave sploh ni
racionalno pridobivati pravice graditi na zemljiščih, zato se zdaj ta pogoj briše.
Sprememba se nanaša tudi na mnenja mnenjedajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo oz. umeščanje objektov v prostor. Ta so zdaj
pogosto nejasna, nimajo osnove v zakonodaji, med seboj si nasprotujejo in se spreminjajo, je poudaril Vizjak. Zato vlada zahteva, da vsa izdana
mnenja jasno izražajo stališča mnenjedajalca, ki morajo biti strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. Če je mnenje negativno, mora
vključevati tudi morebitne predloge rešitve oziroma smernice in pogoje za izvedbo gradnje.

Vzporedni potek postopkov

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

Prav tako je ministrstvo spremembo zasnovalo pri vprašanju prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja
voda. Tu veljavni gradbeni zakon predvideva zaporedni tek postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v
integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi, po navedbah Vizjaka pa vlada predlaga, da se lahko oba postopka peljeta
vzporedno.
Vlada poleg tega 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. V predlogu je tudi sprememba, ki
bo po Vizjakovem mnenju pospešila tudi gradnjo tretje razvojne osi, namreč da je mogoče začeti gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja in da torej ni treba čakati na pravnomočnost. "Številne gradnje danes stojijo zaradi pritožb, tudi če so te strokovno neutemeljene in
so izsiljevanje za odškodnine ali drugo boniteto," je opozoril Vizjak.
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Kot primer "eklatantnega nasprotja" vsem NVO-jem, ki dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave pri postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, je
Vizjak izpostavil primer nasprotovanja novomeške organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi. Foto: BoBo

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

V postopkih bodo lahko sodelovale le še nevladne organizacije za najmanj 50 člani
Vlada pa želi zmanjšati tudi vpletenost nevladnih organizacij v postopke. Vizjak je namreč poudaril, da številne nevladne organizacije, ki imajo
status, da delujejo v javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, dejansko delujejo v interesu ohranjanja narave in
ugodnega stanja okolja. "Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem," je dejal in kot primer izpostavil nasprotovanje novomeške
organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr ter primer tretje razvojne osi. "Postavljamo minimalne standarde po zgledu Avstrije in
Švedske, kdaj lahko nevladna organizacija vstopa v postopke z interesom varovanja okolja," je poudaril Vizjak – to bo mogoče, če bo imela
nevladna organizacija vsaj 50 članov. Spremembe vključujejo tudi člen, da se vse tožbe obravnavajo prednostno v roku 15 dni, je še dodal.

Nakopičena embalaža naj se odpelje na račun države
Drugi sklop ukrepov, ki je zajet v en sam člen, pa govori o ravnanju z odpadno embalažo. Na smetiščih komunalnih podjetij se nabirajo kupi
tovrstne embalaže, zato "vlada predlaga, da se preseka dosedanje stanje in se na račun državnega proračuna odpelje nakopičena embalaža, tudi s
potencialno okuženo zaščitno opremo". Ocenjeni strošek je 7,7 milijona evrov, je še pojasnil Vizjak.
"Za letos načrtujemo sprejetje zakona, ki bo sistemsko rešilo težavo. Razširili bomo breme embalažnine: iz 15 ton na eno tono, s čimer bo več
upravičencev moralo plačevati embalažnino, hkrati pa razbremenili največje embalerje (podjetje, ki proizvajajo in izdajajo embalažo na trg). V
zakonu je natančno izračunano, da bo vključno z 31. majem strošek interventnega odvoza znašal 7,7 milijona evrov. Nato pa je vsak dodatni mesec

predvideni strošek milijon evrov. Do poletja bomo zakon pripravili, in računamo, da ga bo parlament sprejel jeseni in bo najverjetneje začel
veljati s 1. 1. 2021," je še pojasnil Vizjak.

Kateri pa so prioritetni projekti? Vizjak je dejal, da jih bodo opredelili v tretjem protikoronskem svežnju, ki že nastaja. "Projekti, ki so pripravljeni za
gradnjo, bodo imeli prednost. Projekti z zaprto finančno strukturo bodo znova v prednosti, zlasti če gre za črpanje evropskih sredstev in že odobrenih
sredstev na državni in lokalni ravni," je še dodal.
Obvestilo uredništva:
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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!

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu
rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC
RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.
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Učinkovitejša gradnja objektov in ukrepi na področju
ravnanja z embalažo za omilitev posledic epidemije za
državljane in gospodarstvo
23. 4. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Ukrepa sta del Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,
katerega glavni cilj je omiliti posledice epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z
ukrepi na različnih področjih.

Učinkovitejša gradnja objektov
Ocenjuje se da bodo posledice epidemije COVID - 19 na slovensko gospodarstvo in slovenski bruto
domač proizvod (BDP) večje kot v obdobju zadnje gospodarske krize, ki se je začela v drugi polovici 2008.
UMAR ocenjuje padec BDP v letu 2020 na okrog 8%, pri čemer obstajajo znatna tveganja, da bo padec še
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večji, če se bo trajanje epidemije v Sloveniji in naših izvoznih partnericah nadaljevalo v mesecu maju in
kasneje. Pomemben prispevek za blažitev učinkov epidemije na slovensko gospodarstvo lahko prinese
pospešitev investiranja države, občin in zasebnih podjetij v gradnjo infrastrukture in objektov in posledično
opremljanje le teh. Čimprejšnja oziroma takojšna aktivacija investicij bi pomembno prispevala tudi k
ohranjanju delovnih mest na področju gradbeništva, prometa, dobaviteljskih verig in širšega storitvenega
sektorja.
Ključni namen dela zakonskih rešitev »Učinkovitejša gradnja kot del izhodne strategije« je omogočiti
pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu
epidemije COVID- 19 na način, da se pospeši izdajanje dovoljenj za gradnjo, poenostavi in skrajša
predpisane upravne postopke v Gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja
narave.
Ukrepi na področju ravnanja z embalažo

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

S predlaganim členom predloga tega zakona se določi interventni in začasni ukrep države zaradi
kopičenja odpadne embalaže pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe). Rešuje se
zatečeno stanje iz preteklih let in v letošnjem letu zbrane odpadna embalaža, ki še ni bila prevzeta od
izvajalcev javne službe, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže
so presežene, zaradi česar obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih
okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Zaradi izbruha epidemije COVID-19 se je problematika
prevzemanja komunalne odpadne embalaže zaostrila, ker so ukrepi, sprejeti za zajezitev oziroma omilitev
širjenja epidemije COVID-19, na področju Slovenije in na področju ostalih držav še dodatno otežili
prevzemanje komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe zbiranja oziroma obdelave
komunalnih odpadkov.
Ker zaenkrat ni podatkov o tem, koliko zadevne odpadne embalaže je bilo v stiku z okuženim
prebivalstvom, je nujno potrebno zagotoviti čimprejšnji prevzem komunalne odpadne embalaže s
skladiščnih mest izvajalcev javne službe z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi, ki v zbirnih centrih
opravljajo storitve obvezne javne službe varstva okolja in napravah za nadaljnjo obdelavo odpadne
embalaže.
Dodatno pa je ugotovljeno tudi, da je v času epidemije COVID-19 zaradi povečane porabe osebne
varovalne opreme nastala dodatna količine embalaže, saj je osebna varovalna oprema shranjena v
embalaži. Zato je izjemoma pomembno, da se odvoz te odpadne embalaže opravi čimprej, prav tako pa
tudi, da se v čimkrajšem možnem času opravijo vsi predpisani postopki, povezani z ravnanjem z embalažo
in odpadno embalažo.
Zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z omejitvijo gibanja državljanov RS, je bilo zaznati povečanje nakupov
izdelkov v trgovinah kot tudi povečani spletni prodaji, kar posledično vodi v povečano količino odpadne
embalaže. Po oceni izvajalcev javne službe se je količina odpadne embalaže povečala za približno 10 %.
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Povečana količina odpadne embalaže pa je tudi posledica sprejetih pravil za ravnanje z osebnimi odpadki
oseb, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s korona virusom COVID-19 v domači
oskrbi. Osebne odpadke (na primer rokavice iz lateksa) ter odpadke, nastale pri čiščenju prostorov (na
primer krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo. To vrečo se nato namesti v drugo
plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zaveže ter se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v
zabojnik za mešane komunalne odpadke. Kljub temu se veliko teh odpadkov pojavi v zabojniku za
komunalno odpadno embalažo. Tudi tovrstno odpadno embalažo je treba zaradi varovanja zdravja in
življenja ljudi nujno čim prejšnjega prevzeti in oddati v ustrezne nadaljnje postopke ravnanja z odpadki.
Če nakopičena embalaža pri izvajalcih javne službe ne bo pravočasno prevzeta, se bo zaradi novonastale
embalaže, tudi te, ki je nastala kot posledica epidemije COVID-19, povečala možnost za prenos okužbe
na ostale površine materialov, ki se skladiščijo pri izvajalcih javnih služb. Znano je, da virus preživi različno
na posameznih vrstah embalažnega materiala, zato je potrebno, da je za odpadno embalažo z
zagotovostjo ustrezno poskrbljeno nadaljnje ravnanje. V okviru posameznega skladiščnega prostora ni
možno jasno razločiti med morebitno okuženimi in neokuženimi odpadki, zato zakonske določbe obsegajo
po načelu previdnosti, da se za OE poskrbi v celoti.
S predlagano spremembo se izvajalcu javne službe zbiranja omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso
prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, in
določa pogoje, pod katerimi jo lahko odda. Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje
odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel
izvajalec obdelave odpadkov, katerega izvajalec javne službe izbere v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje, bo pod predpisanimi pogoji krila Republika Slovenija.

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

Ukrepa sta del Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, katerega glavni cilj je omiliti posledice
epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih.
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Za odobritev odloga plačevanja kredita skupno oddanih že več kot
12.000 vlog
STA
23. aprila, 2020

23 aprila, 2020

20:39

Pixabay

20:52

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

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

Pixabay

OGLAS

Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, v četrtek, 23.
aprila.
SLOVENIJA
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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!

OGLAS
LJUBLJANA – Očitki o nepravilnostih in napakah pri dobavah zaščitne opreme dobivajo večje
politične razsežnosti. Prvak LMŠ Marjan Šarec je napovedal vložitev interpelacije gospodarskega
ministra Zdravka Počivalška, ki jo je za zdaj podprla le še Levica. Podrobnosti niso znane, a očitno
bo interpelacija povezana z nakupom zaščitne opreme v epidemiji. Počivalšek je navedel, da bo to
priložnost za celovito obravnavo epidemije in predložitev dokazov. Ocenil je tudi, da se je zgodba, ki
je po njegovih besedah dobila v zadnjih tednih neslutene medijske razsežnosti, spremenila v “režiran
in politično motiviran lov na še eno glavo”. V SD po besedah predsednika Dejana Židana sodelujejo
pri pripravi preiskovalne komisije na to temo, ki jo je prav tako napovedala LMŠ, in če bo treba, bodo
sodelovali tudi pri interpelacijah. A v tem trenutku, dokler nimajo dodatnih informacij in besedila
interpelacije, vidijo odgovornost na vladi kot celoti. Za SAB je interpelacija v teh kriznih časih
neodgovorna, bodo pa v stranki zadeve še preučili. Da je za interpelacijo prezgodaj, saj podatki o
nabavi opreme še niso jasni, meni tudi prvak SNS Zmago Jelinčič.
LJUBLJANA – V sredo je bilo ob 1268 testiranjih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih
smrtnih žrtev pa ni bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23
potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih
okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19. Število bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo v
slovenskih bolnišnicah, se je v sredo znižalo že sedmi dan zapored. Že devet dni upada tudi število
bolnikov na intenzivnih oddelkih, ki se sicer znižuje počasneje. Medtem so v vseslovenski nacionalni
raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa do zdaj odvzeli 613 vzorcev. Od 3000 povabljenih je
vabilo do zdaj sprejelo 1231 oseb.
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OGLAS
LJUTOMER – Minister za zdravje Tomaž Gantar je po pogovorih o rešitvi namestitve oskrbovancev
doma starejših občanov Ljutomer sklenil, da ti ostanejo v Ljutomeru. Za njih bodo pod določenimi
pogoji skrbeli predvsem zdravstveni delavci soboške bolnišnice. Gantar je povedal, da je to rešitev,
ki so ji jo želeli tudi v primeru začasne nastanitve oskrbovancev na Ptuju, ki je dvignila prah v tem
mestu. Nastanitev bi namreč trajala le toliko časa, dokler ne bi uredili ustreznih razmer v domu. “Če
je to izvedljivo brez selitve, sem bolj zadovoljen jaz in tudi oskrbovanci,” je dejal Gantar. Direktor
doma Tomislav Nemec, ki ga je Gantar v minulih dneh javno kritiziral, pa je obljubil, da bo odločanje
prepustil stroki. Gantar je sicer po navedbah Dnevnika v domu odredil strokovni nadzor, minister za
delo Janez Cigler Kralj pa je dejal, da tam poteka tudi nadzor zdravstvenega inšpektorata. Cigler
Kralj je sicer povedal, da skupaj z Gantarjem išče najboljše odgovore za reševanje žarišč okužb s
covidom-19 v domovih za starejše. Kot je zatrdil na vladni novinarski konferenci, že potekajo
videokonference z direktorji domov starostnikov.
LJUBLJANA – Ministri so na vladni novinarski konferenci nadaljevali s predstavitvami najnovejših
vladnih ukrepov za naslovitev posledic epidemije novega koronavirusa. Minister za delo Janez
Cigler Kralj je pojasnil, da bo predlagana novela prvega protikoronskega zakona poskrbela še za
okoli 220.000 ljudi, potem ko je osnovni zakon za pomoč prizadetim v epidemiji novega koronavirusa
zajel okoli milijon prebivalcev. Sodišča, kjer se je delo v času epidemije novega koronavirusa skoraj
povsem ustavilo, bodo medtem kmalu spet začela vročati odločbe tudi v nenujnih zadevah. Ker pa v
času epidemije roki ne tečejo, strankam, ki bodo prejele odločitev sodišča, ne bo treba storiti ničesar,
je povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Ko bo DZ sprejel predlagano novelo zakona
o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa bodo med drugim znova možne ustne obravnave tudi v
nenujnih zadevah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je medtem spomnila, da vlada v
okviru drugega protikoronskega paketa predlaga, da se enkratna pomoč v višini 150 evrov nameni
tudi izrednim študentom.
OGLAS
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LJUBLJANA – Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne sistemske
spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni ministra za okolje
in prostor Andreja Vizjaka občutno pospešile gradbeno aktivnost. Med drugim spremembe
prinašajo zahtevo po jasnejših in konkretnejših mnenjih mnenjedajalcev v postopkih, gradnjo bi bilo
mogoče začeti že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, brez pravnomočnosti. Od
nevladnih organizacij pa bi lahko v postopkih sodelovale le tiste z najmanj 50 člani. Vlada je med
predlagane popravke prvega protikoronskega zakona vključila tudi vmesno rešitev za problem
odpadne embalaže v Sloveniji, s katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema
proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S to rešitvijo, ki naj bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili
zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale pooblaščene družbe, je dejal Vizjak.
Pričakovano so kritični okoljevarstveniki. Vlada je s predlogi po mnenju več kot 40 okoljevarstvenih
organizacij na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo.
Okoljevarstveniki opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali brez
ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.

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

LJUBLJANA – Bankam in hranilnicam so pravne osebe in samostojni podjetniki do vključno 10.
aprila oddali dobrih 5000 vlog za odobritev odloga plačevanja kredita zaradi posledic novega
koronavirusa. Med ﬁzičnimi osebami je bilo takšnih vlog nekaj manj kot 7000, so za STA povedali v
Banki Slovenije. Bančni sistem je sicer po ocenah Banke Slovenije v dobrem kapitalskem in
likvidnostnem položaju, kar je izjemnega pomena za njegovo odpornost na naraščajoča tveganja.
Banka Slovenije bo lahko uresničevanje določenih tveganj kot posledico vpliva novega koronavirusa
ocenila kmalu, bolj znatne učinke na poslovanje bank pa pričakuje v naslednjih mesecih.

LJUBLJANA – Sindikati so načeloma zadovoljni s predlaganimi popravki prvega protikoronskega
zakona, saj so zajeli številne njihove predloge. Večje pomisleke imajo le v zvezi z javnim sektorjem,
kjer vlada vprašanja, kot je nagrajevanje, rešuje z enostransko uredbo. Prav tako se bojijo vala
dopuščanj po 1. maju, je za STA dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Kar se tiče
institucionaliziranega socialnega dialoga, pa pričakuje, da bo zaživel maja. Tretji paket ukrepov bi
tako že moral obravnavati Ekonomsko-socialni svet, je menila.
LJUBLJANA – V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ocenjujejo, da gredo predlogi vlade v
drugem protikoronskem paketu, namenjenem predvsem zagotovitvi zadostne likvidnosti
gospodarstva, v pravo smer, pogrešajo pa še nekaj ukrepov, med njimi oprostitev plačila najemnin
ter možnost odloga obveznosti iz lizing pogodb. V Združenju bank Slovenije (ZBS) medtem
podpirajo predlog za poroštvo države za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu, so pa nanj
podali nekaj pripomb. Ocenjujejo, da je najvišji predlagani dovoljeni skupni znesek obveznosti
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posameznega kreditojemalca postavljen prenizko in da predlagani način poplačila države ni
sprejemljiv. ZBS tako npr. predlaga, da najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega
kreditojemalca, za izpolnitev katerih skladno z zakonom odgovarja država, znaša do 25 odstotkov
prihodkov od prodaje v letu 2019, in ne 10 odstotkov, kot predlaga vlada.
SVET
BRUSELJ – Voditelji članic EU so se na videokonferenci poskušali poenotiti glede strategije za
okrevanje evropskega gospodarstva v primežu novega koronavirusa, medtem ko se vrstijo
opozorila, da pandemije še zdaleč ni konec. Preboja niso dosegli, so se pa dogovorili, da si bodo
prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev posebnega sklada za okrevanje. Evropska komisija naj bi
zdaj v maju pripravila konkretne predloge glede strategije za okrevanje po pandemiji. V Evropski
centralni banki so sicer posvarili, da zna biti ukrepanje nezadostno in prepozno, saj bi BDP območja
evra lahko po najbolj črnem scenariju padel tudi za 15 odstotkov.
ŽENEVA/BERLIN – Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans
Kluge je evropske države posvaril, naj bodo previdne pri rahljanju ukrepov, ki so jih sprejele za
zajezitev covida-19. Opozoril je, da so razmere še vedno burne in da bo tako še nekaj časa. Tudi
nemška kanclerka Angela Merkel je povedala, da “smo šele na začetku pandemije”. Poudarila je,
da bo treba še dolgo živeti z omejitvami zaradi novega koronavirusa.
ZAGREB/SKOPJE – Hrvaška bo prihodnji teden začela rahljati ukrepe. V okviru prvega vala
rahljanja bodo v ponedeljek omogočili ponoven zagon vrste podjetij, ki nimajo neposrednega stika s
potrošniki. Uvedli bodo tudi mestni in primestni javni promet ter hitre ladijske linije med kopnim in
otoki. 4. maja bo znova začel delovati celoten zdravstveni sistem. Svoje delo bodo lahko znova
začeli opravljati tudi ponudniki frizerskih, kozmetičnih in ostalih storitev. Severna Makedonija je že
danes skrajšala policijsko uro in uvedla obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in javnem
prometu.
ATENE/BUDIMPEŠTA – Grška vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije novega
koronavirusa do 4. maja, madžarska pa omejitve gibanja do 3. maja.

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

RIM – V Italiji je v zadnjem dnevu število ozdravljenih prvič od začetka epidemije novega
koronavirusa preseglo število novih primerov okužbe. Ozdravelo je 3033 ljudi, ki so bili okuženi z
novim koronavirusom, zabeležili pa so 2646 novih okužb. Še naprej pada število trenutno okuženih
in bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi. Vse skupaj je bolezen covid-19 v Italiji zahtevala 25.549
življenj. Tam bodo poleti predvidoma začeli testirati cepivo proti covidu-19 na ljudeh,
PEKING/SEUL/HANOJ – V več azijskih državah se razmere v zvezi s pandemijo covida-19 umirjajo.
Na Kitajskem že osmi dan zapored niso zabeležili nobene smrtne žrtve te bolezni, pada tudi število
novih okužb. Tudi v Južni Koreji število novih okužb ostaja nizko. V Vietnamu so danes začeli rahljati
drastične ukrepe ob pandemiji.
NEW YORK/VATIKAN – Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je posvaril pred zmanjševanjem
človekovih pravic zaradi novega koronavirusa. Papež Frančišek pa je opozoril na socialne
posledice pandemije.
LONDON – Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v luči pandemije koronavirusa za
okrevanje gospodarstva v letošnjem in prihodnjem letu namenila 21 milijard evrov. Za obstoječe
partnerje je banka že pripravila štirimilijardni paket pomoči, s čimer želi zagotoviti njihovo likvidnost.
Sredstva so namenjena zlasti malim in srednje velikim podjetjem.
ŽENEVA/BRUSELJ – EU in 21 drugih članic Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je podpisalo
skupno izjavo, s katero so se zavezale k zagotavljanju čvrstih dobavnih verig hrane med svetovno
zdravstveno krizo zaradi pandemije novega koronavirusa. Bruselj je predlagal tudi dodatne izredne
ukrepe za nadaljnjo podporo najbolj prizadetim kmetijskim in živilskim trgom.
Š
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ŠPORT
LJUBLJANA – Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so govorili o ukrepih za
odpravo posledic zaustavitve dejavnosti zaradi novega koronavirusa. Na vlado so naslovili tri sklepe,
s katerimi bi se uredila pomoč organiziranemu športu v času pandemije in po njej, tako ﬁnančna kot
pri sprostitvi dejavnosti. OKS je pozval vlado, da pri pripravi novega paketa interventnih in
sistemskih ukrepov vključi tudi slovenski organiziran šport, tako za ohranjanje njegove mednarodne
konkurenčnosti kot tudi pri rekreaciji. Prav tako naj se nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo omogočili
treninge vrhunskih športnikov z upoštevanjem priporočil NIJZ in ministrstva zdravje v sodelovanju z
medicinsko komisijo OKS. OKS v tretjem sklepu poziva vlado, da podrobneje opredeli navodila za
izvajanje športnih dejavnosti v času pandemije.
LJUBLJANA – Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj tednov mirujejo, saj je zaradi pandemije
novega koronavirusa prekinjena Prva liga Telekom Slovenije. Kdaj se bo nadaljevala, še ni jasno, po
zadnjem scenariju bi se lahko konec maja. Jasno pa je, kakšen format si želijo klubi. Prednostno si
želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer
izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na lestvici, so v sporočilu za javnost zapisali slovenski
prvoligaši. Po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43
Maribor, 38 Mura, 29 Tabor Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje.
Običajno zadnjeuvrščeni izpade, predzadnji pa igra kvaliﬁkacije za obstanek z drugouvrščenim
drugoligašem.
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BRDO PRI KRANJU – Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je sporočil dva možna
scenarija za dokončanje sezone v evropskih tekmovanjih. Po prvem naj bi tekme v ligi prvakov in
evropski ligi potekale vzporedno s tekmami v državnih prvenstvih, po drugem pa naj bi se
nadaljevale šele avgusta. Iz Uefe so danes sporočili, da imajo ligaška tekmovanja trenutno prednost
pred evropskimi. Po zadnjih podatkih naj bi bila ﬁnalna tekma lige prvakov 29. avgusta v Istanbulu,
ﬁnalna tekma evropske lige pa 27. avgusta v Gdansku, a teh terminov člani izvršnega odbora Uefe
niso uradno potrdili. Na tokratnem sestanku prek videokonference je tekla beseda tudi o terminih
domačih ligaških tekmovanj. Po predlogu izvršnega odbora morajo nacionalne nogometne zveze
najpozneje do 27. maja predstaviti koledar tekem, domače sezone pa se morajo končati najpozneje
do 3. avgusta. V primeru, da bo v posameznih državah še naprej prisotna epidemija novega
koronavirusa, se bo Uefa zavzela za predčasni konec sezone. Izvršni odbor Uefe je odločil še, da bo
klubom, ki so se zaradi pandemije novega koronavirusa in prekinitve tekmovanj znašli v ﬁnančni
stiski, nemudoma nakazala skoraj 70 milijonov evrov. Uefa bo tako sprostila denar, namenjen
klubom za sodelovanje reprezentantov v kvaliﬁkacijah za euro 2020.
LJUBLJANA – Končna odločitev o usodi košarkarske evrolige v sezoni 2019/20, ki je bila po
pandemiji novega koronavirusa prekinjena 12. marca, bo znana 24. maja, so po sestanku z vsemi
klubi sporočili iz evrolige.
LJUBLJANA – S sedeža Evropske odbojkarske zveze Cev so sporočili, da je sezona evropskih
klubskih tekmovanj končana, v letošnji sezoni prav tako ne bo reprezentančne evropske lige.
Kvaliﬁkacije za evropsko prvenstvo 2021 so za zdaj še na programu, zveza Cev je objavila tudi
rezervni termin.
MADRID – Nogometaše v Španiji bodo začeli testirati na novi koronavirus že 28. aprila, da bi se
klubi čim prej lahko vrnili k treningom in tekmovanjem. Opravljeni testi vseh nogometašev in
klubskega osebja bodo oblastem dali pregled nad trenutnim položajem glede covida-19 v Španiji
med nogometaši in prostovoljci la lige, saj si vodstvo prvenstva za klube želi čim prejšnji začetek
treningov nogometašev v najbolj varnih zdravstvenih pogojih za igralce. Španski nogomet je obstal
12. marca, a si še vseeno želi končati sezono, do konca katere je še 11 krogov.
BERLIN – Nemški nogometni klubi so izrazili željo, da bi sezono nadaljevali 9. maja, je dejal
predsednik nemške nogometne lige DFL Christian Seifert. Odločitev o nadaljevanju prekinjene
sezone zavoljo pandemije novega koronavirusa mora potrditi nemška vlada, vse tekme v nemški
prvi in drugi ligi pa bi potekale brez gledalcev. Elitno nemško nogometno ligaško tekmovanje je
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prekinjeno od 13. marca. Po 25 odigranih tekmah je bil v najboljšem položaju Bayern iz Münchna, ki
je imel štiri točke več od drugouvrščene Borussie iz Dortmunda in pet več od tretjeuvrščenega
Leipziga.
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MONACO – Vodstvo atletske diamantne lige je zaradi pandemije novega koronavirusa za nedoločen
čas prestavilo še dva junijska mitinga, natančneje v Eugenu v Združenih državah Amerike in v
Parizu. Medtem v Oslu 11. junija pripravljajo alternativno atletsko tekmovanje, ki bo nadomestilo
siceršnji tradicionalni miting na stadionu Bislett.
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Ali je gradnja nizkoenergijske hiše dražja od
gradnje klasične hiše?
Avtor: Xella porobeton SI, d.o.o. - 23. aprila, 2020

Ytong tipska hiša Špela med izgranjo in po izgradnji. Hiša Špela spada v razred nizkoenergijskih hiš. Na 112 m² nudi dovolj
prostora mladi družini. Tlorisno zasnovo hiše in ceno gradbenega materiala za izgradnjo si lahko ogledate TUKAJ.

Proces odločanja pred načrtovanjem gradnje nizkoenergijske hiše seveda ni
enostaven. Investitorji si postavljajo vrsto pomembnih vprašanj- koliko sploh
stane gradnja nizkoenergijske hiše v primerjavi s klasično, za kakšno
nizkoenergijsko hišo naj se odločim, 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 (zidano, ne leseno ali montažno),
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

katere poraba energije za ogrevanje je bližje vrednosti 15 kWh/m2 površine.
Da bi dosegli tako nizko porabo energije, morate največ pozornosti posvetiti
predvsem odlični izolaciji, ki je že v osnovi najpomembnejša pri gradnji tovrstnih hiš.
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Ytong tipska hiša Špela med izgranjo in po izgradnji. Hiša Špela spada v razred nizkoenergijskih hiš. Na 112 m² nudi dovolj
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prostora mladi družini. Tlorisno zasnovo hiše in ceno gradbenega materiala za izgradnjo si lahko ogledate TUKAJ.

Pri zasnovi hiše in izbiri optimalne izolacije lahko izhajate iz dveh osnovnih
izhodišč.
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.
Lahko pa se odločite za osnovno nosilno konstrukcijo, ki je že v svoji osnovi dovolj
izolativna, da doseže standard nizkoenergijske gradnje. Takšna konstrukcija ne potrebuje
dodatne toplotne izolacije na zunanjem zidu ali pa potrebuje le relativno tanek sloj. Redki
so materiali, ko imajo v sebi hkrati združeni nosilnost in izolativnost ter s tem omogočajo
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izvedbo enoslojnega zidu v nizkoenergijski gradnji. Takšen je na primer porobeton Ytong,
ki je od nekdaj znan predvsem po svoji izolativnosti, zato ni čudno, da ga pogosto
najdemo v projektih varčnih hiš in drugih stavb.
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. Upoštevati moramo še nekatere druge
elemente, kot so lokacija hiše, njena orientacija na parceli, oblikovni faktor, stavbno
pohištvo ter sistem ogrevanja.
V primerjavi z začetki nizkoenergijske in pasivne gradnje pred približno 15 leti, so cene
sistemov in materialov nižje. Kljub temu so še vedno višje od cen materialov, ki jih

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

uporabljamo za gradnjo klasičnih hiš.

Izbira materiala za gradnjo hiše
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Morda se zdi, da odločitve o materialu za gradnjo hiše ni treba sprejeti na samem začetku,
pač pa lahko počaka celo do samega začetka gradnje, do dogovora z izvajalcem. V
preteklosti je verjetno res bilo tako, danes pa so zadeve vendarle drugače zastavljene.
Za material, ki ga želimo uporabiti za gradnjo našega novega doma, se odločimo
že pred začetkom projektiranja. Arhitekt mora vedeti, kateri material smo izbrali, da
ga lahko umesti v projekt in naredi popise ter vse potrebne izračune. Ti so zelo pomembni,
da bo hiša varna in varčna.
Takšen projekt je jasen, točno definira potrebne materiale in mesto njihove vgradnje. V
popisu so zajete vse količine in služi izvajalcu za pripravo ponudbe za gradnjo. Le tako
boste dobili vsaj približno natančno oceno vrednosti del in materialov, na podlagi katere
boste lahko tudi nadzorovali, kaj se dogaja na gradbišču.
Natančen načrt in popis sta pomembna tudi v primeru samogradnje, kjer se mora
investitor, ki bo gradil sam, še bolj poglobiti v strukturo projekta in hkrati vseskozi
sodelovati z arhitektom.
Kadar pa projekt hiše ni narejen v materialu, ki bi ga želeli vgraditi, so možne tudi
spremembe.
V tem primeru mora strokovnjak, arhitekt ali projektant, na osnovi projekta narediti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preračune na drug material in prilagoditi popis materiala. S tem imajo veliko izkušenj
investitorji v primeru želje po gradnji z Ytong gradbenim sistemom, ki pogosto ni prva
izbira arhitekta v procesu projektiranja. Več o možnosti prilagoditve projekta in preračuna
na material Ytong boste našli tu.
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Montažna ali klasična?
V Sloveniji še vedno močno prevladuje klasična zidana gradnja (z uporabo opeke ali
porobetona), po ocenah je takšnih več kot 95% vseh hiš. V zadnjih 15 letih tudi montažna
gradnja pridobiva na veljavi. Verjetno predvsem zaradi spremenjenega življenjskega sloga
investitorjev (pomanjkanje časa, večja finančna zmožnost), nima pa tradicije, kot v
nekaterih drugih državah (npr. ZDA).
Klasična gradnja pomeni zidanje hiše od temeljev do strehe, pri čemer lahko
uporabimo različne zidake. Takšna gradnja je postopna, poteka po posameznih fazah, hiša
se mora vmes posušiti, zato jo imenujemo tudi »mokra« gradnja. Čas sušenja je zelo
različen, odvisen predvsem od izbranega materiala za gradnjo (porobetonzahteva le malo
sušenja v primerjavi z opeko) in letnega časa. Gradnjo lahko časovno prilagodimo našim

131

23.04.2020

Mojprihranek.si

Četrtek, 21:54

Država: Slovenija

Kazalo

6/6

https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/novice-p...

finančnim zmožnostim, se je lotimo sami s pomočjo ožjih družinskih članov ali pa izberemo
izvajalca.
Montažna gradnja poteka bolj neodvisno. Potem ko pripravimo temelje, podjetje, ki nam je
prodalo montažno hišo, le-to samo postavi do dogovorjene faze. Po potrditvi projekta in
plačilu sprememb načeloma namreč ni več, hiša pa je postavljena v nekaj mesecih.
Kakovost montažne hiše, njena trajnost ter vrednost so osnovna izhodišča, ki jih moramo
prepoznati ter s ponudnikom določiti, preden se za tovrstno hišo odločimo.
Dejstvo je, da je v Sloveniji klasična gradnja še vedno najcenejša, cenejša tako od
montažne kot tudi od lesene gradnje. Vrednost hiše, pa naj bo klasična zidana ali
montažna, pa je edinstvena za vsakega investitorja posebej, saj temelji na njegovih
zmožnostih, željah in pričakovanjih.

Xella porobeton SI, d.o.o.
info.si@xella.com | 080 18 22 | Spletna stran

Xella porobeton SI proizvaja in prodaja
material blagovne znamke Ytong, prodaja
zidake Silka in toplotnoizolacijske plošče
ki so proizvedene v Nemčiji.
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Podjetje
gradbeni
silikatne
Multipor,
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