Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 26. 4. 2020
Število objav: 4
Internet: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0

Naslov

Vizjak: To je zlonamerna interpretacija

Zaporedna št.
1

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 4. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

David Kos

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odgovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Med drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v
javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, postavljajo strožje pogoje...

Naslov

Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju brez večjih odpuščanj zaradi epidemije

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 4. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...popravila osebnih vozil, agencije za posredovanje dela pa tudi nekatere proizvodne dejavnosti. Manj prijavljenih
nezaposlenih je prišlo iz prevozništva, gradbeništva in podobnih dejavnosti. Sicer pa zadnje dni spet zaznavajo
nekoliko več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost se tudi nekoliko umirja, je...

Naslov

Vizjak: To je zlonamerna interpretacija

Zaporedna št.
3

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 4. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odgovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Med drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v
javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, postavljajo strožje pogoje...

Naslov

To je zakon, ki bo poenostavil naložbe in pomagal pri zagonu gospodarstva

Zaporedna št.
4

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 4. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...je povedal minister Jernej Vrtovec. »Investicijski tok potrebujemo zdaj, ko se bo država soočila s hudo gospodarsko
krizo. Zato je potreben tudi zagon gradbeništva, ki ima velik multiplikator.« Stoji tudi dolenjsko-belokranjski del tretje
razvojne osi, Vrtovec pa je zatrdil, da se »trudijo, da bi ga premaknili z mrtve...
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25.04.2020

Siol.net

Sobota, 04:09

Država: Slovenija

Kazalo
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https://siol.net/posel-danes/novice/vizjak-to-je-z...

Vizjak: To je zlonamerna
interpretacija

2,02

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

Avtor: David Kos

"Ni prav, da lahko subjektivna stališča posameznikov blokirajo
najpomembnejše projekte v državi," poudarja okoljski minister Andrej
Vizjak.
Foto: STA

Okoljski minister Andrej Vizjak se je odzval na
očitke nevladnih organizacij, da želi vlada s
predlaganimi popravki prvega protikoronskega
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zakona potihoma omogočiti naložbe v projekte,
škodljive za okolje, in da s tem na široko odpira
vrata vlagateljem. Zatrjuje, da predlogi zakona
nikakor ne posegajo v krnitev varstva okolja in
narave. Razkriva tudi, kateri investicijski
projekti bi se lahko premaknili z mrtve točke.
"To je zlonamerna interpretacija. Vse okoljske postopke bo treba
izpeljati kot doslej. Pridobiti bo treba okoljevarstveno soglasje
oziroma za vse objekte narediti presojo vplivov na okolje kot doslej.
Vsi mnenjedajalci v postopku bodo podajali svoje mnenje kot
doslej. Okoljske organizacije, ki izpolnjujejo pogoj 50 aktivnih
članov, bodo delovale kot doslej. Vsebina zakona je torej
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

popolnoma ohranjena. Gre zgolj za preprečitev blokad, ki se očitno
dogajajo na očeh vseh nas," na očitke več kot 50 nevladnih
organizacij odgovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo
pomembne spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Med
drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu in
imajo pravico vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, postavljajo
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strožje pogoje za sodelovanje v postopkih, v katerih se presojajo
tudi vplivi na okolje.
Predlog predvideva, da mora imeti društvo vsaj 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 imajo ves čas najmanj 10
tisoč evrov premoženja.
To je razjezilo številne nevladne organizacije, ki so v skupnem
sporočilu javnosti poudarile, da vlada določa skoraj nemogoče
pogoje za sodelovanje v postopkih. Kritični so tudi v stranki Levica,

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

kjer so napovedali, da bodo v postopku obravnave v DZ predlagali
črtanje spornega člena.

Minister uvodoma pojasnjuje, da vlada ključni izhod iz koronakrize
vidi v čimprejšnjem okrevanju gospodarstva. Zato je zelo
pomembno, da kar najbolj poenostavi postopke pridobivanja
dovoljenj. Zlasti za tiste gradbene projekte, ki so zelo blizu
uresničitve. Tako so na vladi pripravili sklop zakonskih predlogov,
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da se ti projekti lahko začnejo nemudoma tudi uresničevati in se
lahko aktivirajo gradbeništvo ter preostali pridruženi storitveni
sektorji. Ti po njegovih besedah pomembno pripomorejo h
gospodarski rasti, zaposlujejo ljudi, odvajajo davke …
Vizjak je prepričan, da najboljšo izhodno strategijo iz krize pomeni
prav načrt države za pospešitev naložb, k čemur spada tudi
poenostavitev postopkov. Ker so to slovenskemu gospodarstvu
želeli sporočiti čim prej, so predlagane spremembe vključili v prvi
protikoronski paket. Vlagatelji so tako po njegovih besedah
seznanjeni, kaj lahko pričakujejo v nadaljevanju.

Nekatere nevladne organizacije pogosto zlorabljajo

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

svoj položaj
Po njegovih navedbah gre pri popravkih zakona za niz členov, ki
med drugim omogočajo gradnjo tudi že na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja, ki pa še ni pravnomočno. Zdajšnji zakon
tega namreč ne omogoča. Po predlogu zakona bo izdajanje
gradbenega dovoljenja hitrejše, saj je zdaj prisotna cela kopica
postopkovnih podvajanj.
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NOVICE

Odpirajo se avtopralnice. Gibanje zunaj
občin še vedno ni dovoljeno. #video
"Eden izmed pomembnih delov zakona je tudi, da se majhnim
nevladnim organizacijam, ki pogosto zlorabljajo svoj položaj in
ovirajo nekatere investicijske projekte, sicer omogoča sodelovanje
na strokovni ravni, vendar pod pogojem, ki je odslej po vzoru na
primer avstrijske, švedske in francoske zakonodaje mogoč tistim, ki
imajo vsaj 50 članov. Še vedno pa bodo te imele možnost izražanja
svojih mnenj in predlogov za izboljšave. Prav tako se ne omejuje
odgovornosti države ali vlagateljev, da njihova mnenja analizira in
nanje odgovori," pojasnjuje Vizjak.

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

Poudarja, da je v Sloveniji sicer veliko zelo odgovornih nevladnih
organizacij, ki zelo dobro delujejo v okviru svojega poslanstva. Ob
tem omeni niz ribiških družin z nekaj sto člani, ki lahko zastopajo
interes javnosti v primeru vpliva na ribe, ali pa lovske družine in
druge mednarodne okoljske organizacije z nekaj sto člani.
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"Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna organizacija
vstopa v postopke. In to mejo smo v predlogu zakona postavili pri
članstvu 50 oseb," poudarja Vizjak.
Foto: STA

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

"Poznamo pa tudi majhne okoljske organizacije z maloštevilnim
članstvom, ki velikokrat pod sumljivimi pogoji zlorabljajo svoj
položaj in izsiljujejo vlagatelja z blokado postopkov," je kritičen.
Zato možnost pospešitev pridobivanj dovoljenje vidi tudi v
postavitvi normalnega praga, ki določa, katere nevladne organizacije
lahko vstopijo v upravne postopke in jih lahko blokirajo ter katere
ne. "Postavljamo minimalne standarde, kdaj lahko nevladna
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organizacija vstopa v postopke. In to mejo smo v predlogu zakona
postavili pri članstvu 50 oseb," poudarja.
Očitke nevladnih organizacij, da zato večina nevladnih organizacij
ne bo mogla vstopiti v postopek, minister zavrača. "Menim, da bodo
številne nevladne organizacije lahko vstopale v postopek. Ribiška
družina Brežice na primer šteje okoli 500 članov. Ta prag niti
približno ni postavljen z namenom, da bi kogarkoli z vsebinsko
utemeljenimi zahtevami omejevali. Želimo zgolj preprečiti zlorabe
blokad postopkov," zatrjuje.
To podkrepi s konkretnim primerom novomeške organizacije Rovo
z nekaj člani, ki je blokirala začetek gradnje tretje razvojne osi in

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

nasprotovala gradnji lakirnice družbe Magna Steyr v Hočah.
POSEL DANES

"Kitajski lastniki Gorenja si niti sami ne
želijo priznati, kaj jih čaka" #video
"Ni prav, da lahko subjektivna stališča posameznikov blokirajo
najpomembnejše projekte v državi," poudarja Vizjak.

9

25.04.2020

Siol.net

Sobota, 04:09

Država: Slovenija

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/vizjak-to-je-z...

8 / 10

Če bo zakon postal predmet ustavne presoje, se
Vizjak ne boji
Nevladne organizacije še trdijo, da je takšna ureditev 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. Vizjak jim
odgovarja, da je državni zbor lani naročil študijo o vlogi nevladnih
organizacij v okoljskih postopkih. Iz nje izhaja, da ima kar nekaj
evropskih držav omejitve števila članov v svojem pravnem redu.
Tako je na primer v Avstriji, na Švedskem in v Franciji. Dodaja, da
je bila v eni izmed teh držav skladnost z Aarhuško konvencijo in
direktivami EU presojana pred Evropskim sodiščem, sodba pa ni

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

ugotovila neskladnosti.
NOVICE

V Sloveniji še ena žrtev smrtonosnega
virusa. Skupno imamo 80 mrtvih. #video
"Država lahko torej postavi določen prag članstva, ne sme pa biti
postavljen tako visoko oziroma nerazumno, da ji ne bi zadostila
nobena nevladna organizacija. S tem se strinjamo, zato smo v
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Sloveniji predlagali dvakrat nižji prag kot v Avstriji ali na
Švedskem. Hkrati pa je prag štirikrat nižji od že postavljenega, ki
velja za civilne iniciative. Nevladniki očitno ne poznajo te študije in
evropskega pravnega reda ter spet na pamet blatijo
ministrstvo," opozarja minister.
Prav tako ne pozna kateregakoli člena slovenske ustave, ki bi bil
lahko v nasprotju s predlogom. "Če bodo nevladniki sprožili
postopek pred ustavnim sodiščem, bomo počakali na presojo.
Kakršnakoli že bo, jo bomo spoštovali," zatrjuje.

Kateri projekti bi se lahko premaknili z mrtve točke?
Kateri konkretni projekti bi zaradi aktualnih težav s pridobivanjem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenj po novem predlogu zakona lahko takoj dobili zeleno luč?
Vizjak kot primer navaja začetek gradnje tretje razvojne osi na
odseku Gabrke, ki se lahko začne graditi takoj. Zelo bi se pospešila
tudi gradnja tretje razvojne osi v okolici Novega mesta. Prav tako je
mogoč takojšen začetek gradnje poslovno-stanovanjskega objekta
Spektra ob Celovških dvorih v Ljubljani, ki stoji zaradi pritožbe.
Pospešil bi se tudi projekt prenove Plečnikovega stadiona, vendar bo
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še vedno treba spoštovati vse okoljske in druge elemente, še
opozarja minister.
POSEL DANES

Delo od doma je in bo ostalo nova
resničnost
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

nevladne organizacije
Andrej Vizjak

gradbeništvo

Koronavirus

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!

protikoronski zakon
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Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju brez
večjih odpuščanj zaradi epidemije
Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju epidemija novega koronavirusa še ni povzročila večjih odpuščanj delavcev. Do
teh prihaja in bo prihajalo za zdaj predvsem pri zaposlenih za določen čas, so v območni pisarni Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije povedali za STA. Območne enote zavoda za zaposlovanje sicer beležijo določen dvig
nezaposlenosti.
Direktorica novomeške enote Zavoda RS za zaposlovanje Tatjana Muhič je za STA povedala, da je bilo število
brezposelnih v primerjavi s februarjem marca manjše in zato ne morejo govoriti, da se je število brezposelnih okrepilo. Če
pa to primerjajo z lanskim marcem, pa število je nekoliko večje in "vsekakor je razlog epidemija".
"Večji del novo prijavljenih je izgubil zaposlitev zaradi izteka pogodbe za določen čas, za kar sklepamo, da je vzrok
epidemija," je pojasnila Muhičeva. Kot je dodala, se je v prvih 20 dneh aprila prijavilo 386 nezaposlenih, kar je bistveno
več kot marca. "Pričakujemo, da se bo število novo prijavljenih še povečalo," je napovedala.
Po njenih podatkih se je v prvih treh mesecih leta iz evidence brezposelnih odjavilo 987 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka
manj kot v enakem obdobju lani. "Vsekakor na manjši delež vpliva trenutno stanje, povezano z novim koronavirusom, saj
smo januarja in februarja beležili več kot šest odstotkov večji odliv kot v lanskih prvih dveh mesecih, je še dejala
Muhičeva.

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

Po besedah direktorice sevniške enote zavoda za zaposlovanje Saše Mohorko se tudi v Posavju "spričo ukrepov,
povezanih z zajezitvijo posledic epidemije, srečujemo s precejšnjimi spremembami na trgu dela, ki se odražajo zlasti v
rasti brezposelnosti". Ta je sicer v Posavju v primerjavi s slovenskim povprečjem nekolika nižja. Med glavnimi razlogi
priliva v evidenco brezposelnih je navedla iztek zaposlitev za določen čas in priliv presežnih delavcev.
Marca se je tudi v evidence prililo 65 delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi poslovnih razlogov oz. stečaja in
prenehanja poslovanja samostojnih podjetnikov, nekoliko večje število teh pa ugotavljajo aprila. Precej več pa je bilo tega
priliva zaradi iztekov zaposlitev za določen čas, in sicer od marca približno 270.
Novo prijavljeni nezaposleni prihajajo iz dejavnosti, ki so jih epidemija oz. ukrepi države za preprečevanje širjenja okužb
najbolj prizadeli. Te dejavnosti so turizem, gostinstvo, osebne storitve, športne in neživilske trgovine, popravila osebnih
vozil, agencije za posredovanje dela pa tudi nekatere proizvodne dejavnosti. Manj prijavljenih nezaposlenih je prišlo iz
prevozništva, gradbeništva in podobnih dejavnosti.
Sicer pa zadnje dni spet zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost se tudi nekoliko umirja,
je Mohorkova še navedla za STA.
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Vizjak: To je zlonamerna interpretacija

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

Okoljski minister Andrej Vizjak se je odzval na očitke nevladnih organizacij, da želi vlada s
predlaganimi popravki prvega protikoronskega zakona potihoma omogočiti naložbe v
projekte, škodljive za okolje, in da s tem na široko odpira vrata vlagateljem. Zatrjuje, da
predlogi zakona nikakor ne posegajo v krnitev varstva okolja in narave. Razkriva tudi, kateri
investicijski projekti bi se lahko premaknili z mrtve točke.

"To je zlonamerna interpretacija. Vse okoljske postopke bo treba izpeljati kot doslej. Pridobiti bo treba okoljevarstveno
soglasje oziroma za vse objekte narediti presojo vplivov na okolje kot doslej. Vsi mnenjedajalci v postopku bodo podajali
svoje mnenje kot doslej. Okoljske organizacije, ki izpolnjujejo pogoj 50 aktivnih članov, bodo delovale kot doslej.
Vsebina zakona je torej popolnoma ohranjena. Gre zgolj za preprečitev blokad, ki se očitno dogajajo na očeh vseh nas," na
očitke več kot 50 nevladnih organizacij odgovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.
Predlagani popravki prvega protikoronskega zakona prinašajo pomembne spremembe tudi na področju gradbene
zakonodaje. Med drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke
izdajanja dovoljenj, postavljajo strožje pogoje za sodelovanje v postopkih, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.
Predlog predvideva, da mora imeti društvo vsaj 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 imajo ves čas najmanj 10 tisoč evrov premoženja.
To je razjezilo številne nevladne organizacije, ki so v skupnem sporočilu javnosti poudarile, da vlada določa skoraj
nemogoče pogoje za sodelovanje v postopkih. Kritični so tudi v stranki Levica, kjer so napovedali, da bodo v postopku
obravnave v DZ predlagali črtanje spornega člena.
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Minister uvodoma pojasnjuje, da vlada ključni izhod iz koronakrize vidi v čimprejšnjem okrevanju gospodarstva. Zato je
zelo pomembno, da kar najbolj poenostavi postopke pridobivanja dovoljenj. Zlasti za tiste gradbene projekte, ki so zelo
blizu uresničitve. Tako so na vladi pripravili sklop zakonskih predlogov, da se ti projekti lahko začnejo nemudoma tudi
uresničevati in se lahko aktivirajo gradbeništvo ter preostali pridruženi storitveni sektorji. Ti po njegovih besedah
pomembno pripomorejo h gospodarski rasti, zaposlujejo ljudi, odvajajo davke …
Vizjak je prepričan, da najboljšo izhodno strategijo iz krize pomeni prav načrt države za pospešitev naložb, k čemur spada
tudi poenostavitev postopkov. Ker so to slovenskemu gospodarstvu želeli sporočiti čim prej, so predlagane spremembe
vključili v prvi protikoronski paket. Vlagatelji so tako po njegovih besedah seznanjeni, kaj lahko pričakujejo v
nadaljevanju.

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

Več si lahko preberete tukaj.
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To je zakon, ki bo poenostavil naložbe in pomagal pri
zagonu gospodarstva
Čas branja: 5 min

2
25.04.2020 06:00

Koncesija za srednjo Savo bo podpisana že to pomlad, vrsta nevladnih
organizacij bo lahko izpolnila tudi nove pogoje, gradnja hidroelektrarne
Mokrice se bo začela v začetku leta 2021, protikoronski sveženj prinaša
možnosti, da se rešijo zastoji, kakršen je na južnem delu 3. razvojne osi,
je napovedal minister Andrej Vizjak.

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

BORUT HOČEVAR

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je o prostorskem delu protikoronskega zakona
govoril po ogledu hidroelektrarne Brežice.
Foto: Borut Hočevar
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Več iz teme:
infrastruktura >

okolje >

Hidroelektrarna Mokrice >
Bogdan Barbič >

energetika >
Magna >

Andrej Vizjak >

Sava >

Hidroelektrarne na... >

Jernej Vrtovec >

»Na začetku mandata sem povedal, da moramo varovati okolje in naravo ob
hkratnem razvoju družbe in tako zagotoviti prihodnost naši in bodočim generacijam,«
je povedal minister za okolje Andrej Vizjak po obisku hidroelektrarne Brežice.
Vsak poseg v prostor je po njegovih besedah kompromis med varovanjem narave in
razvojnimi potrebami družbe.
Takšen kompromis je tudi projekt hidroelektrarn na spodnji Savi. Projekt je
večnamenski, namenjen je pridobivanju električne energije iz obnovljivega vira in
hkrati protipoplavni zaščiti, bogatenju podtalnice in bogatenju vodnih virov ob
spoštovanju strogih naravovarstvenih pravil, je naštel Vizjak.

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

Kompromis mora biti tudi projekt hidroelektrarne Mokrice, je dodal.
Pet let govorjenja o obliki, ne pa o vsebini
»Ne smemo dovoliti, da lahko vsak blokira tak projekt brez utemeljenih razlogov. Pri
pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za hidroelektrarno Mokrice se že pet let
vrtimo v krogu brez resnih vsebinskih razlogov.«
Pri tem ni bilo resnih vsebinskih razprav o varovanju narave ali ribjih vrst. Govorimo
samo o formi, ne pa o vsebini, je opisal minister.
»Zato je stekla mimo ogromna količina vode, ne da bi dala prepotrebno električno
energijo iz obnovljivih virov in financirala državni in občinski proračun.«

17

Finance.si
Država: Slovenija

25.04.2020
Sobota, 06:00

Kazalo

https://oe.finance.si/8960979/To-je-zakon-ki-bo-po...

3/8

Najpomembnejše pa je po njegovih besedah nekaj drugega: »Teh pet let je dobršen
del brežiške občine poplavno še vedno izpostavljen.«
Ustanove govorijo ena proti drugi
V interventnem zakonu je tudi manjši sveženj ukrepov za učinkovitejšo gradnjo. Z
njim želijo doseči, da se »gradnja osredotoči na kompromisne rešitve med razvojem
in ohranjanjem narave« in se najde rešitev za tak projekt »v doglednem času«.
Predlagani ukrepi bodo po Vizjakovih besedah omogočili hitrejše in učinkovitejše
postopke, da bo »investitor dobil dovoljenje v razumnem času« in mu bodo uradniki
»znali enoznačno povedati, kakšni so pogoji za investicijo«.
Zdaj neka agencija pove investitorju eno, nek zavod drugo, investitor pa mora potem
usklajevati ustanovi, ki govorita ena proti drugi.
Začetek gradnja HE Mokrice v prvih mesecih 2021
»Če bo državni zbor še aprila sprejel predlagane spremembe, bomo naredili vse, da bo
gradbeno dovoljenje za HE Mokrice izdano jeseni. Zagotovo pa bo izdano letos,« je
napovedal Vizjak in zatrdil, da okoljska vsebina ob tem ne bo trpela.
»Nekateri menijo, da bomo delali rokohitrsko na račun vsebine. Ne, narava je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vrednota, ki jo je treba spoštovati, vendar na postopkovno učinkovit način.«
Od morebitnih pritožnikov bo odvisno, ali bo gradbeno dovoljenje letos
pravnomočno, gradnja pa se bo zagotovo začela v prvih mesecih prihodnjega leta.
Veliko nevladnikov zlahka izpolni nove zahteve
Okoljevarstveniki kritizirajo predlog novih zahtev za društva, ki delujejo v javnem
interesu. Vizjak odgovarja: »Težko si predstavljam, da društvo z maloštevilnim
članstvom zastopa interese slovenske javnosti in javni interes.« Dodajmo, da je v
predlogu zakona zapisano, da mora imeti takšno društvo zadnji dve leti vsaj 50
članov.
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V številnih primerih majhne skupine ljudi zlorabljajo to pravico, je povedal minister
in spomnil na zadnji primer. Pri gradnji tretje razvojne osi pri Gabrkah »maloštevilno
društvo blokira začetek gradnje infrastrukture, ki jo Korošci zelo potrebujejo«.
Podobno je bilo pri gradnji tovarne Magna, je dodal.
Veliko nevladnih organizacij zlahka doseže predlagani prag, je prepričan Vizjak: »V
Posavju bi lahko zaščitili ribe Ribiška družina Brežice, ki ima več sto članov, in
Ribiška družina Sevnica, ki ima približno 200 članov.«
Toda ne. »Našlo se je društvo z nekaj člani iz drugega dela Slovenije in govori nam,
Posavcem, kaj je za nas slabo in, kaj je za nas bolje. To je zloraba instituta in to želimo
preprečiti.«
»Ni res, da želimo onemogočiti civilno družbo in nevladne organizacije. Želimo jih le
omejiti na tiste, ki delujejo kredibilno in imajo kredibilno število članov,« je poudaril

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

okoljski minister.
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Foto: Borut Hočevar

Veriga hidroelektrarn ima štiri cilje, ki jih je opisal
direktor HESS Bogdan Barbič:
● zaključek verige, kar bi omočilo delovanje
elektrarn s polno zmogljivostjo,
● dokončati je treba protipoplavno zaščito,
● nadzor podtalnice; hidroelektrarne so edina
pametna rešitev za ohranjanje podtalnice, kar
pomaga tudi kmetijski proizvodnji na tem
območju in
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j
● omogočanje plovnosti na akumulacijskih
bazenih.
Direktor HESS je tudi izračunal, kakšna je
škoda, ker HE Mokrice še ni zgrajena:
elektrarna bi proizvedla okoli 130 gigavatnih ur
električne energije na leto, pri povprečni ceni 60
evrov za megavatno uro to pomeni skoraj osem
milijonov evrov.
V zdajšnjih razmerah je pomembno, da ima
Slovenija svojo vodo, svojo energijo in svojo
hrano, vse troje pa je vezano na projekte, kot je
veriga na spodnji Savi, je zatrdil Barbič.

Koncesija za srednjo Savo že to pomlad
Hidroenergija bo imela pomembno vlogo v strategiji razogljičenja do leta 2050, zato
bo imela v strategiji pomembno vlogo tudi gradnja elektrarn na srednji Savi in še kje,
je povedal Vizjak.

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

Ključen pogoj za začetek projekta hidroelektrarn na srednji Savi je podpis koncesijske
pogodbe: »Sklenitev koncesijske pogodbe načrtujemo še letos spomladi.«
Sledilo bo nadaljevanje priprave državnih prostorskih načrtov, minister pa upa, da
bodo do takrat že poenostavili postopke.
Če rešitvi nasprotujejo, naj dajo drug predlog
V protikoronskem zakonu je tudi člen, ki zahteva, da morajo mnenjedajalci ob
postopkih umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj podati jasno,
pravno in vsebinsko utemeljeno mnenje, ki mora biti obrazloženo. »Če rešitvi
nasprotujejo, morajo predlagati, kako naj se zadeva reši drugače.«
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Če bomo imeli taka mnenja mnenjedajalcev, se lahko postopki zelo hitro končajo, je
prepričan Vizjak. »Če pa so mnenja nejasna in nasprotujoča, če verižijo z odpiranjem

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

tem, ne pridemo nikamor. To želimo preprečiti.«

Foto: Borut Hočevar

Na ministrstvu za infrastrukturo podpirajo čim
hitrejši začetek izgradnje hidroelektrarne
Mokrice, je povedal minister Jernej Vrtovec.
»Investicijski tok potrebujemo zdaj, ko se bo
država soočila s hudo gospodarsko krizo. Zato
je potreben tudi zagon gradbeništva, ki ima velik
multiplikator.«
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Stoji tudi dolenjsko-belokranjski del tretje
razvojne osi, Vrtovec pa je zatrdil, da se »trudijo,
da bi ga premaknili z mrtve točke«.

Kako preprečiti zastoje, kot je na južnem delu 3. razvojne osi
Projekt ceste med Novim mestom in belo Krajino stoji. Razlog je del ceste pri kraju
Maline. Zakaj?
»Za ta odsek hitre ceste je bil sprejet državni prostorski načrt. Sprejet je z vladno
uredbo, kar pomeni, da je trasa ceste sestavni del slovenskega pravnega reda. Trasi ni
več mogoče oporekati. Poseg vanjo je že za nami,« je opisal položaj okoljski minister.
Če bi vedno počeli tako, bi lahko blokirali vsak projekt, ki je že pri koncu, je utemeljil
Vizjak: »To je po mojem mnenju nedopustno.«
Po njegovih besedah se lahko pri tem odseku hitre ceste pogovarjamo o optimizaciji
izvedbe trase, na primer o protihrupni zaščiti in drugih podrobnostih, in ne o trasi.
»To je že za nami.«

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

»Kot razumem pa je težava v tem, ker del ljudi ne soglaša s to traso in blokirajo
postopek z uporabo postopkovnih možnosti, ki so na voljo in projekt stoji.«
Rešitve iz protikoronskega svežnja naslavljajo tudi te težave in prinašajo možnost, da
se take težave rešijo v doglednem času, je še povedal minister za okolje in prostor.
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