Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 1. 2021
Število objav: 14
Internet: 12
Radio: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 13
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 0
... Slovenije: 0
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0
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Naslov

Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

V. L.

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Avtor: V. L. Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi
spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk
v zakonih lahko pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev...

Naslov

Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

Al. Ma.

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Brez varovalk lahko pride do nepovratne škode Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja
opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih
okoljskih postopkov. Al. Ma. Kot so v imenu več nevladnih organizacij sporočili iz Umanotere , je iz predloga...

Naslov

Vlada bi ukinila še zadnje varovalke pred škodljivimi projekti

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Iz predloga zakona o urejanju prostora izginil člen o sodnem varstvu, zakon o varstvu okolja nevladne organizacije
izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Predloga zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu okolja ukinjata še
zadnje varovalke pred škodljivimi projekti, saj...

Naslov

Pregled - Slovenija, 12. 1. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 12. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja so opozorile, da bodo s predvidenimi spremembami
zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga novega zakona o
urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na okoljskem ministrstvu so zapisali, da
pravno varstvo...

Naslov

Pregled - Slovenija, 12. 1. (torek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 12. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja so opozorile, da bodo s predvidenimi spremembami
zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga novega zakona o
urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na okoljskem ministrstvu so zapisali, da
pravno varstvo...
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Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 12. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zakon o urejanju prostora

...- Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami
zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga novega zakona o
urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo, in je tako posameznikom, ki so jim bile
kratene pravice,...

Naslov

Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami
zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko
pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev...

Naslov

Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zakon o urejanju prostora

...Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami
zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko
pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev...

Naslov

Energetska sanacija: Prenove stavb se lotimo z mislijo tudi na prihodnje rodove

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeni zakon

...kombinacija." Nujno preveriti protipotresno odpornost gradnje Vsaka gradnja, tudi prenova, mora slediti bistvenim
zahtevam, ki jih predpisuje veljaven gradbeni zakon, opozori Peter Petrovčič. Pojasni, da so bistvene zahteve
gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje varne in učinkovite...

Naslov

Pozor gradbišče: Javnost izključena!

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 1. 2021

Avtor

AN. K.

Teme

Zakon o urejanju prostora

...in družboslovja, danes okoljevarstvene organizacije opozarjajo na novo grožnjo okolju in krnjene postopkov, ki naj bi
ga varovali. Iz predloga novega Zakona o urejanju prostora je namreč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako
posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek...
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Naslov

Iz zakona izločeno sodno varstvo?

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 13. 1. 2021

Avtor

K. H.

Teme

Zakon o urejanju prostora

Stran: 4

Površina: 30 cm2

...Okolje Iz zakona izločeno sodno varstvo? Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo,
da bodo s predvidenimi spremembami zakonov o urejanju prostora in varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih
postopkov. Iz predloga novega zakona je namreč čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je...

Naslov

Vizjak nadaljuje pogrom nad okoljem in naravo

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

Monika Weiss

Teme

Zakon o urejanju prostora

...nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja varovanja narave in okolja je z javnim pozivom opozorilo na
predvidene spremembe dveh zakonov, to je zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu okolja, s katerimi bodo –
če bodo sprejete - nevladniki izključeni iz ključnih okoljskih postopkov. »Brez varovalk v zakonih lahko...

Naslov

Opozorila na rušenje še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 12. 1. 2021

Avtor

Miranda Bratkič

Teme

Zakon o urejanju prostora

15:45

Trajanje: 1 min

...področja varovanja narave in okolja opozarjajo na rušenje še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk. Kot so
sporočili iz Umanotere je iz predloga novega zakona o urejanju prostora čez noč izginil člen, ki omogoča sodno
varstvo. Ta je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice kot tudi varuhom okolja in narave, dopuščal začetek...

Naslov

Kakovost bivanja v večstanovanjskih zgradbah

Medij

Varcevanje-energije.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 1. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Zakon o urejanju prostora

...cilji ministrstva, da pripravi nove zakone s področja urejanja prostora in graditve stanovanj. Tako so v zaključni fazi
priprave stanovanjski, gradbeni in zakon o urejanju prostora. Pred kratkim so na MOP spremenili tudi novelo uredbe o
posegih v prostor, hkrati pa prenavljajo še strateški prostorski dokument - strategijo prostorskega...
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12.01.2021

Siol.net

Torek, 13:16

Država: Slovenija

Kazalo
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https://siol.net/novice/slovenija/nevladniki-ostro...

Nevladniki ostro proti načrtovanemu
izključevanju iz okoljskih postopkov

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

Avtor: V. L.

Foto: Getty Images

Nevladne organizacije

s

področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo

s

predvidenimi spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja
izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko pride do
nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije, poudarjajo.

Kot so v imenu več nevladnih organizacij danes sporočili iz Umanotere,

je

iz predloga

novega zakona o urejanju prostora čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo, in

je

tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in
narave, dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte, piše STA.
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https://siol.net/novice/slovenija/nevladniki-ostro...

"S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko začeli z gradnjo škodljivih industrijskih
objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste
mogli več pritožiti," opozarjajo.

"V novem predlogu gre vlada še dlje"
Poleg tega vlada zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij, ki so bili
uvedeni spomladi,

s

predlogom novega zakona o varstvu okolja prenaša tudi na nevladne

okoljevarstvene organizacije. "V novem predlogu zakona o varstvu okolja pa gre vlada še
dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Po novem
nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le

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

pritožile na sprejeto odločitev," so kritični.

Foto: Getty Images

Poudarjajo, da "okolje nima glasu, da bi se branilo samo", zato
v

je

uradnih postopkih zastopajo okoljevarstvene organizacije, ki jim

pomembno, da ga lahko
je

država priznala, da

delujejo v javnem interesu. "K spoštovanju tega nas zavezuje leta 1998 sprejeta Aarhuška
konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja osnovna demokratična načela in
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Siol.net

Torek, 13:16

Država: Slovenija

Kazalo
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https://siol.net/novice/slovenija/nevladniki-ostro...

pravice civilne družbe na področju varstva okolja, ter na ta način predstavlja simbolni
instrument demokracije na področju okolja. Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda
obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa

ji

za to

enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter
Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred EU," so prepričani, piše STA.

"Projekti bi lahko povzročili dolgotrajno škodo našemu okolju, naravi in
zdravju"
Andrej Gnezda iz Umanotere meni, da ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi
predlaganimi spremembami na široko odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili
dolgotrajno škodo našemu okolju, naravi in našemu zdravju. Tamara Tomanić iz Mladih za
podnebno pravičnost poudarja, da bodo vztrajali in se upirali, vse dokler ministrstvo ne
umakne škodljivih predlogov. Uroš Macerl iz Eko kroga opozarja, da bi, če bi pred leti
veljala tako skrajno omejena možnost sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot
to predlaga novela zakona o varstvu okolja, cementarna v Trbovljah še danes nezakonito
sežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja.
Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostora in Barbara Kvac iz Focusa pravita, da

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

izključevanje nevladnikov ne pomeni skrajševanja odločanja v okoljskih zadevah, ampak da
se lahko postopki zaradi razčiščevanja na sodiščih podaljšajo, piše STA.
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Foto: Ana Kovač

Sara Kosirnik iz Greenpeace Slovenija opozarja, da bolj, kot imajo kritični glasovi zvezane
roke pri postopkih odločanja, večja

je

možnost, da interes maloštevilnih ali želja po

zaslužku prevlada nad blaginjo okolja in zdravjem ljudi. Urša Koce iz Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa pravi, da

je

treba v sedanji okoljski krizi v

največji možni meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Narava "kot bistveni temeljni del
okolja" v krovnem okoljskem zakonu ne sme biti potisnjena v brezimnost.

"Izključevanje nevladnih organizacij nikakor ne kaže na pripravljenost
iskanja rešitev"
Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja opozarja, da vsebina njihovega dela naenkrat ni več
pomembna, in ministrstvo celo za nazaj definira, da

je

okoljevarstvenik le tisti, ki plača

članarino in se udeleži skupščine. Katarina Žakelj iz Cipre Slovenija pa poudarja, da bi
morali do odločitve o pomembnih razvojnih usmeritvah, ki zadevajo naravo in okolje tudi
pri nas, priti z dialogom z organizacijami, ki imajo status društva v javnem interesu.

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

"Izključevanje nevladnih organizacij iz postopkov pa nikakor ne kaže na pripravljenost
iskanja rešitev

s

širšim pozitivnim učinkom in trajnostnim razvojnim potencialom," meni,

še piše STA.
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https://www.rtvslo.si/okolje/nevladniki-ostro-prot...

Al. Ma.
12. januar 2021 ob 13:23
Ljubljana MMC RTV SLO, STA
-

Nevladniki ostro proti načrtovanemu
izključevanju iz okoljskih postopkov
Nevladniki: Brez varovalk lahko pride do nepovratne škode
Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi
spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih
postopkov.

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

Sorodne

Foto: BoBo

Kot so v imenu več nevladnih organizacij sporočili iz Umanotere je iz predloga novega
zakona o urejanju prostora čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako
posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal
začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte.
,

takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko začeli graditi škodljive industrijske objekte ali
predelovalnice odpadkov, vendar se zoper take odločitve preprosto ne boste mogli več pritožiti,"
opozarjajo.
"S

Ministrstvo: Pravno varstvo

ni

okrnjeno

Na okoljskem ministrstvu priznavajo, da je omenjeni člen po javni
razpravi umaknjen iz dopolnjenega osnutka zakona, ki je sicer še v
pripravi in bo po medresorski obravnavi posredovan na vlado "Ob
analizi pripomb ter problematike in ob dejstvu, da je zoper zdaj veljavni
člen, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte, podana
zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti na ustavno sodišče, smo
presodili, da pravno varstvo tudi brez predmetnega določila ni
okrnjeno," so zapisali v pojasnilih za Slovensko tiskovno agencijo.
.

Okoljski minister Andrej Vizjak. Foto: BoBo
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Vsakdo, ki izkaže pravni interes, namreč lahko vloži pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega predpisa ali splošnega akta,
izdanega za izvajanje javnih pooblastil. To pomeni, da lahko vsak, ki izkaže pravni interes,
na ustavno sodišče poda tudi pobudo za presojo zakonitosti prostorskega akta, so navedli.
Znova so poudarili tudi, da v postopkih priprave prostorskih izvedbenih aktov poleg
javnosti sodelujejo številni nosilci urejanja prostora ter različne stroke, katerih naloga je
varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, kulturne dediščine, voda in podobno.
"Umestitev posega v prostor s pripravo prostorskih izvedbenih aktov je interdisciplinaren in
zahteven postopek prav zaradi dejstva, da je treba v prostoru uskladiti tako razvojne kot
varstvene interese," so zapisali.

Kdo naj zagovarja okolje
Nevladne organizacije so opozorile tudi, da vlada zaostrene pogoje za sodelovanje
naravovarstvenih organizacij, ki so bili uvedeni spomladi, s predlogom novega zakona o
varstvu okolja prenaša še na nevladne okoljevarstvene organizacije. "V novem predlogu
zakona o varstvu okolja pa gre vlada še dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih
okoljskih postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah,
ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev," so kritični.

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

Poudarjajo, da "okolje nima glasu, da bi se branilo samo ", zato je pomembno, da ga lahko v
uradnih postopkih zastopajo okoljevarstvene organizacije, ki jim je država priznala, da
delujejo v javnem interesu. "K spoštovanju tega nas zavezuje leta 1998 sprejeta aarhuška
konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice
civilne družbe na področju varstva okolja ter na ta način predstavlja simbolni instrument
demokracije na področju okolja. Videti je, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in
dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to preprosto ni mar. Iz
zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo
sramoto pred EU-jem," so prepričani.
Andrej Gnezda iz Umanotere meni, da
ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi
predlaganimi spremembami na široko
odpira vrata projektom, ki bi lahko
povzročili dolgotrajno škodo našemu
okolju, naravi in našemu zdravju. Tamara
Tomanić iz Mladih za podnebno
pravičnost poudarja, da bodo vztrajali in
se upirali, vse dokler ministrstvo ne
"Bolj kot je družba razvita, bolj
umakne škodljivih predlogov. Uroš Macerl
naraščajo konflikti v prostoru"
iz Eko kroga opozarja, da bi, če bi pred leti
veljala tako skrajno omejena možnost
sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga novela zakona o varstvu
okolja, cementarna v Trbovljah še danes nezakonito sosežigala odpadke na podlagi
nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja.
Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostora in Barbara Kvac iz Focusa pravita, da
izključevanje nevladnikov ne pomeni skrajševanja odločanja v okoljskih zadevah, ampak da
se lahko postopki zaradi razčiščevanja na sodiščih podaljšajo.
Sara Kosirnik iz Greenpeacea Slovenija opozarja, da bolj kot imajo kritični glasovi
zvezane roke pri postopkih odločanja, večja je možnost, da interes maloštevilnih ali želja po
zaslužku prevlada nad blaginjo okolja in zdravjem ljudi. Urša Koce iz Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa pravi, da je treba v sedanji okoljski krizi v
največji mogoči meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Narava "kot bistveni temeljni del
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okolja"

v

krovnem okoljskem zakonu ne sme

biti

potisnjena

v

brezimnost.

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

Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja je sporočil, da vsebina njihovega dela naenkrat ni več
pomembna in ministrstvo celo za nazaj definira, da je okoljevarstvenik le tisti, ki plača
članarino in se udeleži skupščine. Katarina Žakelj iz Cipre Slovenija pa poudarja, da bi
morali do odločitev o pomembnih razvojnih usmeritvah, ki zadevajo naravo in okolje tudi
pri nas, priti z dialogom z organizacijami, ki imajo status društva v javnem interesu.
"Izključevanje nevladnih organizacij iz postopkov pa nikakor ne kaže na pripravljenost iskanja
rešitev s širšim pozitivnim učinkom in trajnostnim razvojnim potencialom," meni.
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Vlada bi ukinila še zadnje varovalke pred
škodljivimi projekti
predloga zakona o urejanju prostora izginil člen o sodnem varstvu,
zakon o varstvu okolja nevladne organizacije izloča iz ključnih
okoljskih postopkov.

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

Iz

Odpri galerijo
FOTO: Uroš Hočevar

12.01.2021 ob 19:00
12.01.2021 ob 19:34

Predloga zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu okolja ukinjata še zadnje
varovalke pred škodljivimi projekti, saj posameznike in nevladne organizacije izključujeta
iz ključnih okoljskih postopkov, opozarja več nevladnih organizacij.
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Prijatelj Videmšek

dopolnjenega predloga novega zakona o urejanju prostora, ki je bil 31. decembra lani
poslan v medresorsko obravnavo – zaključila se bo 22. januarja –, je »čez noč« izginil člen,
ki omogoča sodno varstvo, in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot
tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske
izvedbene akte. »S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih
industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper takšne odločitve
enostavno ne boste mogli več pritožiti,« navaja Umanotera v sporočilu za javnost v imenu
več organizacij.
Iz

Nevladniki opozarjajo tudi, da vlada »nerazumno zaostrene« pogoje za sodelovanje
naravovarstvenih organizacij, ki so bili uvedeni spomladi, z osnutkom zakona o varstvu
okolja, sprejetim oktobra lani, prenaša še na nevladne okoljevarstvene organizacije. V
novem osnutku zakona o varstvu okolja, ki je bil v javno razpravo prav tako poslan zadnji
dan lanskega leta, pa gre vlada še dlje. »Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih
okoljskih postopkov. Po novem te ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se
bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev, pravijo v Umanoteri.

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

Odpiranje vrat projektom, škodljivih za okolje, naravo in zdravje
»Okolje nima glasu, da bi se branilo samo, zato je pomembno, da ga lahko v uradnih
postopkih v našem skupnem interesu zastopamo okoljevarstvene organizacije, ki nam je
država priznala, da delujemo v javnem interesu,« opozarjajo v Umanoteri. Državo k
spoštovanju tega zavezuje leta 1998 sprejeta aarhuška konvencija, ki ureja osnovna
demokratična načela in pravice civilne družbe na področju varstva okolja, še opominjajo.
»Videti je, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo
te konvencije prevzeli, ali pa ji za to enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne
okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred EU,« so zapisali
v Umanoteri.
»Nevladne organizacije, ki delujemo v javnem interesu na področju varstva okolja in
narave, smo že dlje časa trn v peti vsem, ki želijo izvesti projekte ne glede na njihove
škodljive posledice. Ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi predlaganimi
spremembami na široko odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili dolgotrajno škodo
našemu okolju, naravi in našemu zdravju. Kakovostno okolje, narava in zdravje so naše
skupno dobro in ne morejo postati predmet kratkoročnih zasebnih interesov!« meni
vodja projektov pri Umanoteri Andrej Gnezda .
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Okoljsko ministrstvo: pravno varstvo

z

umikom člena ni okrnjeno

Na okoljskem ministrstvu so priznali, da je bil člen, ki ureja sodno varstvo zoper
prostorske izvedbene akte, po javni razpravi umaknjen iz dopolnjenega osnutka zakona,
ki je sicer še v fazi priprave in bo po medresorski obravnavi posredovan na vlado. »Ob
analizi pripomb ter problematike in ob dejstvu, da je zoper sedaj veljavni člen, ki ureja
sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte, podana zahteva za presojo ustavnosti in
zakonitosti na ustavno sodišče, smo presodili, da pravno varstvo tudi brez predmetnega
določila ni okrnjeno,« so zapisali na ministrstvu.

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

Vsakdo, ki izkaže pravni interes, namreč lahko vloži pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti splošnega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnih pooblastil. To pomeni, da lahko vsak, ki izkaže pravni interes, na ustavno sodišče
poda tudi pobudo za presojo zakonitosti prostorskega akta, so navedli.
Trditev Umanotere, da »bodo lahko investitorji pričeli z gradnjo tudi za okolje škodljivih
industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve ne bo
več mogoče pritožiti«, po besedah ministrstva ne drži in ni povezana z vprašanjem
uveljavljanja pravnega varstva. Pojasnjujejo, da v postopkih priprave prostorskih
izvedbenih aktov poleg javnosti sodelujejo številni nosilci urejanja prostora ter različne
stroke, katerih naloga je varovanje okolja, naravnih resursov, ohranjanja narave, kulturne
dediščine, voda in drugo. »Umestitev posega v prostor s pripravo prostorskih izvedbenih
aktov je interdisciplinaren in zahteven postopek prav zaradi dejstva, da je treba v
prostoru uskladiti tako razvojne kot varstvene interese.«

Izločanje nevladnih organizacij bo postopke podaljšalo
Izjave o predlaganih zakonskih spremembah so podali tudi predstavniki osmih drugih
nevladnih organizacij. Uroš Macerl iz Eko kroga: »Če bi pred leti veljala tako skrajno
omejena možnost sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga osnutek
zakona o varstvu okolja, potem bi cementarna v Trbovljah še danes nezakonito sosežigala
odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja. Poglejte, kateri
industrijski obrati so v vaši bližini, in si predstavljajte njihovo obratovanje brez vsakršne
možnosti nadzora civilne družbe in javnosti. Vlada nam očita, da se v postopke
vključujemo prepozno, s tem predlogom pa nas potiska v natanko tako pozicijo, ki nam jo
sicer sama očita.«
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Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora je dejal, da »možnost sodelovanja
nevladnih organizacij v postopkih omogoča soočanje različnih mnenj in razreševanje
spornih vprašanj takrat, ko je to smiselno in možno. Če se lahko z načrtovanimi projekti
seznanimo šele na koncu, ko je že vse odločeno, se bo vsak pomislek sprevrgel v spor, ki
se lahko vleče leta in leta. Izločanje nevladnih organizacij tako v praksi postopkov ne
krajša, ampak jih podaljšuje. To so spoznanja iz dolgih desetletij prakse, ki so prav zato
vgrajena v mednarodne konvencije in Evropski pravni red, zavedajo pa se jih tudi
izkušeni in odgovorni investitorji«.

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

Barbara Kvac iz društva za sonaraven razvoj Focus prav tako opozarja, da je omejevanje
pravic nevladnih organizacij v ključnih okoljskih postopkih v nasprotju s priporočili o
izvajanju aarhuške konvencije. Poleg tega v Focusu menijo, »da izključevanje nevladnikov
ne pomeni skrajševanja obdobja odločanja v okoljskih zadevah. Kvečjemu nasprotno –
ker v samih postopkih nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu ne
bomo mogle več sodelovati, je verjetnost, da se bodo zadeve razčiščevale na sodiščih, še
večja. Sodni mlini pa so počasni«.
V Greenpeacu že od aprila lani zaskrbljeno spremljajo poteze ministrstva za okolje. »Na
mizi imamo še en predlog za zniževanje okoljskih standardov v Sloveniji in za utišanje
okoljskih organizacij. Bolj kot imajo kritični glasovi zvezane roke pri postopkih odločanja
– torej prav tam, kjer se lomijo kopja – večja je možnost, da interes maloštevilnih ali želja
po zaslužku prevlada nad dobrobitjo okolja in zdravjem ljudi,« je dejala Sara Kosirnik.
Urša Koce iz društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) »Človek je
tesno vpet v naravo in ni ločen od nje, zato ohranjanje narave ni nekakšen dekorativni
dodatek varstvu okolja, ampak pametno varstvo okolja temelji na ohranjanju narave. Če
varstvo okolja prihaja v resen konflikt z ohranjanjem ekosistemov in biodiverzitete, je to
znak, da se rešitve za okolje ne iščejo v pravi smeri. V sedanji okoljski krizi moramo v
največji možni meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Naravo in naš stvarni položaj v
njej moramo kot družba v polnosti ozavestiti. Zato narava kot bistveni temeljni del okolja
v krovnem okoljskem zakonu ne sme biti potisnjena v brezimnost in jo mora zakon tudi
jasno opredeliti, kar pa je iz osnutka zakona o varstvu okolja na žalost izpadlo.«
Tamara Tomanić iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost se sprašuje, ali bi radi še bolj
uničili naravo in pregreli planet. »Vlada s predlaganimi spremembami napada še zadnje
varuhinje in varuhe narave – prebivalke in prebivalce vasi in mest, civilne iniciative in
nevladne organizacije. Omejuje sodelovanje vseh nas v ključnih projektih za naš obstoj.
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Narava je voda, ki jo pijemo, je hrana, ki jo jemo, je zrak, ki ga dihamo. Brez narave ne
obstajamo! Vztrajali in upirali se bomo, vse dokler ministrstvo ne umakne škodljivih
predlogov. Šele na pogorišču teh politik se lahko pričnemo pogovarjati o predlogih za
demokratičnejšo, solidarnejšo in sonaravnejšo družbo.«
Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja pravi, da ministrstvo za okolje in prostor »trebi
število nevladnih organizacij s statusom, saj celo za nazaj definira, da je okoljevarstvenik
le tisti, ki plača članarino in se udeleži skupščine. Ni važno, da naši člani opravijo na
stotino prostovoljskih ur, na lastne stroške odstranjujejo odpadke, učijo in ozaveščajo. Ne,
enostavno brez skupščine ne obstajajo. Isto velja za nas – vsebina naenkrat ni več
pomembna«.

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

Katarina Žakelj iz CIPRA Slovenija meni, da »svetovni izzivi, kakršen je poleg epidemije
tudi podnebna kriza, kličejo po premišljenih, usklajenih in konstruktivnih rešitvah. Do
odločitev o pomembnih razvojnih usmeritvah, ki zadevajo naravo in okolje – s tem pa
zdravje, dobrobit prihodnost nas vseh – bi morali tudi pri nas priti z dialogom z
organizacijami, ki so zakoniti zastopniki interesov določenega polja – ki imajo status
društva v javnem interesu. Izključevanje nevladnih organizacij iz postopkov pa nikakor
ne kaže na pripravljenost iskanja rešitev s širšim pozitivnim učinkom in trajnostnim
razvojnim potencialom«.
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Pregled - Slovenija, 12. 1. (torek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja.
LJUBLJANA - Po Sloveniji se je ob prihodu nove pošiljke cepiva proti covidu-19 skladno z nacionalno strategijo začelo
cepljenje starejših zunaj domov za starejše. Cepiti so med drugim že začeli v Ljubljani in Mariboru, drugod bodo v
prihodnjih dneh. Premier Janez Janša in direktor NIJZ Milan Krek pa sta predstavila načrt cepljenja v prvem polletju. Ta
predvideva, da bo Slovenija v prihodnjem mesecu tedensko prejela po okoli 17.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, s
katerim bodo prednostno cepili starejše od 80 in nato starejše od 70 let. Cepili bodo tudi z drugim odmerkom. V
ponedeljek so sicer v Sloveniji ob 13.967 PCR in hitrih testih potrdili 1860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih
PCR testov je bil 25,2 odstotka, hitrih testov pa 5,6 odstotka. Hospitalizirana sta bila 1202 bolnika s covidom-19, od tega
192 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 110 oseb, 31 jih je umrlo.
LJUBLJANA - Po objavi poimenskega seznama plač uslužbencev notranjega ministrstva in policije so se zvrstili
pomisleki tako glede vprašanja varstva osebnih podatkov kot upoštevanja varnostnih protokolov. Medtem ko
informacijsko pooblaščenec ne vidi kršitev varstva osebnih podatkov, bo o objavi domnevno varovanih podatkov v petek
razpravljal Knovs. Na policiji so ocenili, da javna objava poimenskega seznama uslužbencev policije s plačo in delovnim
mestom lahko vpliva na notranjo varnost v policiji. Zato so ministrstvu za notranje zadeve predlagali, da seznamov v
tovrstni obliki ne objavlja in s tem ne povzroča dodatnih okoliščin, ki bi lahko posledično povzročili škodo delovanju
policije. V Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da je prišlo do razkritja osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane
in bi lahko bilo tudi podlaga za odškodninske tožbe.

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

BRUSELJ/LJUBLJANA - Evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za ustavitev financiranja tiskovnih agencij po EU,
so poudarili v Evropski komisiji glede financiranja STA. Kot kaže, se financiranje STA lahko izvede brez predhodne
odobritve Evropske komisije, je še dejala govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta. Vodja poslanske
skupine SMC Janja Sluga je vesela, da se je Evropska komisija hitro in zelo jasno odzvala glede financiranja STA. "Če
še komu kaj do zdaj ni bilo jasno, upam, da zdaj je. In upam, da bo zdaj končno tudi vlada začela spoštovati zakonodajo,"
je dejala v izjavi v DZ. Ob tem jo skrbijo morebitni zavlačevalni manevri.
LJUBLJANA - Predsednica SD Tanja Fajon v petek pričakuje 43 poslanskih podpisov pod predlog konstruktivne
nezaupnice, vključno s prvopodpisanimi poslanci DeSUS, je dejala. Če podpisov slednjih ne bo, bo po njenih besedah
vredno razmisleka, ali bi vseeno vložili predlog konstruktivne nezaupnice. Za zamenjavo vlade je po njenih ocenah vedno
več razlogov. Predsednik DeSUS in potencialni kandidat za mandatarja za sestavo nove vlade Karl Erjavec že več ur
sestankuje s poslanci DeSUS, od katerih pričakuje podpise pod predlog konstruktivne nezaupnice. Za zdaj še ni znano,
ali jih bodo prispevali.
LJUBLJANA - Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja so opozorile, da bodo s predvidenimi
spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga
novega zakona o urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na okoljskem ministrstvu
so zapisali, da pravno varstvo tudi brez predmetnega določila ni okrnjeno. Vsakdo, ki izkaže pravni interes, namreč lahko
vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega predpisa ali splošnega akta, izdanega za
izvrševanje javnih pooblastil.
LJUBLJANA - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije še pred objavo višine minimalne plače, ki se letos skladno z
zakonom dviguje nad minimalne življenjske stroške, pričakujejo povabilo na posvetovanje socialnih partnerjev o izračunu
zneska. Objavo novega zneska minimalne plače je pričakovati 31. januarja, okvirni pričakovani znesek pa se giblje med
736 in 859 evrov neto. Svobodni sindikati pričakujejo, da bo minimalna plača znašala vsaj 847 evrov. Njihova
pričakovanja so podprli tudi v Levici.
LJUBLJANA - Na razpis za generalnega direktorja ZZZS so se prijavili trije kandidati, in sicer aktualni prvi mož zavoda
Marjan Sušelj, nekdanji dolgoletni direktor ZZZS in minister za zdravje Samo Fakin ter vodja krške območne enote ZZZS
Tatjana Mlakar. Vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, upravni odbor pa bo o izbiri odločal predvidoma na naslednji seji.
KRANJSKA GORA/JESENICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
s poslovnimi najemi in prijavami začasnega bivališča opaža izigravanja epidemioloških ukrepov. Namestitve v Kranjski
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Gori so nenavadno polne in tudi ljudi, ki niso domačini, je veliko. To kaže na sistemsko nedorečenost predpisov glede
oddajanja nepremičnin in na izigravanje ukrepov, pravijo v inšpektoratu. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je
opozoril, da to ne pomaga k izboljšanju epidemioloških razmer, od katerega je odvisen tudi ponovni zagon turizma.
LJUBLJANA - Primanjkljaj državnega proračuna je lani po začasnih podatkih znašal 3,5 milijarde evrov. Obseg vseh
realiziranih protikoronskih ukrepov je dosegel 2,9 milijarde evrov. Čeprav je bil manjši od ocen vlade, je pomembno
prispeval k poslabšanju stanja javnih financ, je ugotovil fiskalni svet ter vnovič pozval k transparentnim in začasnim
ukrepom.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo je obravnaval besedilo vladnega predloga novele zakona o gospodarskih
družbah. Predlagane spremembe delniškim družbam med drugim prinašajo možnost identifikacije vseh delničarjev,
uveljavlja se obveznost sprejema politike prejemkov vodilnih, želi se izboljšati preprečevanje nepoštenih poslovnih praks.
LJUBLJANA - Različnim združenjem, ki so v zadnjih dneh izrazila podporo Radiu Študent (RŠ), ki bi po sprejetju
proračuna Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) za letos lahko ostal brez sofinanciranja, se je pridružilo še
nekaj podpornikov. V društvu Asociacija so ŠOU pozvali, naj mu zagotovi sofinanciranje vsaj na lanski ravni, nevladniki z
Metelkove 6 pa so izrazili nasprotovanje "enostranskim poskusom ukinitve sofinanciranja ter samovoljnemu poskusu
uničenja medija" ter pozvali k vzpostavitvi njegovega financiranja. Zaskrbljenost nad napovedanim prenehanjem
financiranja RŠ so v javnem pismu izrazili tudi nekateri slovenski evropski poslanci.
LJUBLJANA - Narodni muzej Slovenije je opoldne s spletnim odprtjem razstave Muzej skozi zgodovino: najstarejše
pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko vstopil v jubilejno, 200. leto delovanja. Razstava prikazuje tiste predmete, ki jih
je deželni muzej pridobil v prvem desetletju svojega obstoja.

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

MARIBOR - Multimedijski center Kibla letos nadaljuje s festivalom umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se je na
temo Virtualni svetovi začel s preddogodki že novembra lani. Kot je povedala sokuratorka festivala Živa Kleindienst,
festival, ki bo potekal v online obliki, v središče postavlja vprašanje, kateri in kakšni so virtualni svetovi danes.
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Pregled - Slovenija, 12. 1. (torek) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja.
LJUBLJANA - Po Sloveniji se je ob prihodu nove pošiljke cepiva proti covidu-19 skladno z nacionalno strategijo začelo
cepljenje starejših zunaj domov za starejše. Cepiti so med drugim že začeli v Ljubljani in Mariboru, drugod bodo v
prihodnjih dneh. Premier Janez Janša in direktor NIJZ Milan Krek pa sta predstavila načrt cepljenja v prvem polletju. Ta
predvideva, da bo Slovenija v prihodnjem mesecu tedensko prejela po okoli 17.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, s
katerim bodo prednostno cepili starejše od 80 in nato starejše od 70 let. Cepili bodo tudi z drugim odmerkom. V
ponedeljek so sicer v Sloveniji ob 13.967 PCR in hitrih testih potrdili 1860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih
PCR testov je bil 25,2 odstotka, hitrih testov pa 5,6 odstotka. Hospitalizirana sta bila 1202 bolnika s covidom-19, od tega
192 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 110 oseb, 31 jih je umrlo.
LJUBLJANA - Po objavi poimenskega seznama plač uslužbencev notranjega ministrstva in policije so se zvrstili
pomisleki tako glede vprašanja varstva osebnih podatkov kot upoštevanja varnostnih protokolov. Medtem ko
informacijsko pooblaščenec ne vidi kršitev varstva osebnih podatkov, bo o objavi domnevno varovanih podatkov v petek
razpravljal Knovs. Na policiji so ocenili, da javna objava poimenskega seznama uslužbencev policije s plačo in delovnim
mestom lahko vpliva na notranjo varnost v policiji. Zato so ministrstvu za notranje zadeve predlagali, da seznamov v
tovrstni obliki ne objavlja in s tem ne povzroča dodatnih okoliščin, ki bi lahko posledično povzročili škodo delovanju
policije. V Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da je prišlo do razkritja osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane
in bi lahko bilo tudi podlaga za odškodninske tožbe.

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

BRUSELJ/LJUBLJANA - Evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za ustavitev financiranja tiskovnih agencij po EU,
so poudarili v Evropski komisiji glede financiranja STA. Kot kaže, se financiranje STA lahko izvede brez predhodne
odobritve Evropske komisije, je še dejala govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta. Vodja poslanske
skupine SMC Janja Sluga je vesela, da se je Evropska komisija hitro in zelo jasno odzvala glede financiranja STA. "Če
še komu kaj do zdaj ni bilo jasno, upam, da zdaj je. In upam, da bo zdaj končno tudi vlada začela spoštovati zakonodajo,"
je dejala v izjavi v DZ. Ob tem jo skrbijo morebitni zavlačevalni manevri.
LJUBLJANA - Prvak DeSUS Karl Erjavec je po šesturni razpravi s poslanci DeSUS sporočil, da so vsi štirje prispevali
podpise pod predlog konstruktivne nezaupnice in da ga podpirajo kot kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade.
Verjame, da bo nezaupnica uspela, sam pa prevzema odgovornost za 43 poslanskih glasov. Tudi če ne bi, pa poslanci
DeSUS ne bodo mogli podpirati aktualne vlade in ne bo posamičnih dogovorov, je opozoril. Predsednica SD Tanja Fajon
je pred tem dejala, da v petek pričakuje 43 poslanskih podpisov pod predlog konstruktivne nezaupnice. Če podpisov
poslancev DeSUS ne bo, bo po njenih besedah vredno razmisleka, ali bi vseeno vložili predlog konstruktivne nezaupnice.
SLOVENJ GRADEC - Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je drevi na tajnem glasovanju izmed dveh kandidatov za
direktorja bolnišnice imenoval nekdanjega direktorja Janeza Lavreta. Soglasje k njegovemu imenovanju mora podati še
vlada. Strokovna direktorica Jana Makuc je po razglasitvi rezultatov ponovila, da z Lavretovo potrditvijo odstopa kot
strokovna direktorica. Na čelo slovenjgraške bolnišnice se tako vrača nekdanji direktor, ki je lani spomladi odstopil, potem
ko se je znašel pod plazom kritik zaradi spornih tvitov.
LJUBLJANA - Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja so opozorile, da bodo s predvidenimi
spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga
novega zakona o urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na okoljskem ministrstvu
so zapisali, da pravno varstvo tudi brez predmetnega določila ni okrnjeno. Vsakdo, ki izkaže pravni interes, namreč lahko
vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega predpisa ali splošnega akta, izdanega za
izvrševanje javnih pooblastil.
LJUBLJANA - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije še pred objavo višine minimalne plače, ki se letos skladno z
zakonom dviguje nad minimalne življenjske stroške, pričakujejo povabilo na posvetovanje socialnih partnerjev o izračunu
zneska. Objavo novega zneska minimalne plače je pričakovati 31. januarja, okvirni pričakovani znesek pa se giblje med
736 in 859 evrov neto. Svobodni sindikati pričakujejo, da bo minimalna plača znašala vsaj 847 evrov. Njihova
pričakovanja so podprli tudi v Levici.
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LJUBLJANA - Na razpis za generalnega direktorja ZZZS so se prijavili trije kandidati, in sicer aktualni prvi mož zavoda
Marjan Sušelj, nekdanji dolgoletni direktor ZZZS in minister za zdravje Samo Fakin ter vodja krške območne enote ZZZS
Tatjana Mlakar. Vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, upravni odbor pa bo o izbiri odločal predvidoma na naslednji seji.
KRANJSKA GORA/JESENICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
s poslovnimi najemi in prijavami začasnega bivališča opaža izigravanja epidemioloških ukrepov. Namestitve v Kranjski
Gori so nenavadno polne in tudi ljudi, ki niso domačini, je veliko. To kaže na sistemsko nedorečenost predpisov glede
oddajanja nepremičnin in na izigravanje ukrepov, pravijo v inšpektoratu. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je
opozoril, da to ne pomaga k izboljšanju epidemioloških razmer, od katerega je odvisen tudi ponovni zagon turizma.
LJUBLJANA - Primanjkljaj državnega proračuna je lani po začasnih podatkih znašal 3,5 milijarde evrov. Obseg vseh
realiziranih protikoronskih ukrepov je dosegel 2,9 milijarde evrov. Čeprav je bil manjši od ocen vlade, je pomembno
prispeval k poslabšanju stanja javnih financ, je ugotovil fiskalni svet ter vnovič pozval k transparentnim in začasnim
ukrepom.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo je obravnaval besedilo vladnega predloga novele zakona o gospodarskih
družbah. Predlagane spremembe delniškim družbam med drugim prinašajo možnost identifikacije vseh delničarjev,
uveljavlja se obveznost sprejema politike prejemkov vodilnih, želi se izboljšati preprečevanje nepoštenih poslovnih praks.
LJUBLJANA - Različnim združenjem, ki so v zadnjih dneh izrazila podporo Radiu Študent (RŠ), ki bi po sprejetju
proračuna Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) za letos lahko ostal brez sofinanciranja, se je pridružilo še
nekaj podpornikov. V društvu Asociacija so ŠOU pozvali, naj mu zagotovi sofinanciranje vsaj na lanski ravni, nevladniki z
Metelkove 6 pa so izrazili nasprotovanje "enostranskim poskusom ukinitve sofinanciranja ter samovoljnemu poskusu
uničenja medija" ter pozvali k vzpostavitvi njegovega financiranja. Zaskrbljenost nad napovedanim prenehanjem
financiranja RŠ so v javnem pismu izrazili tudi nekateri slovenski evropski poslanci.

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

LJUBLJANA - Narodni muzej Slovenije je opoldne s spletnim odprtjem razstave Muzej skozi zgodovino: najstarejše
pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko vstopil v jubilejno, 200. leto delovanja. Razstava prikazuje tiste predmete, ki jih
je deželni muzej pridobil v prvem desetletju svojega obstoja.
MARIBOR - Multimedijski center Kibla letos nadaljuje s festivalom umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se je na
temo Virtualni svetovi začel s preddogodki že novembra lani. Kot je povedala sokuratorka festivala Živa Kleindienst,
festival, ki bo potekal v online obliki, v središče postavlja vprašanje, kateri in kakšni so virtualni svetovi danes.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V ponedeljek so v Sloveniji ob 13.967 PCR in hitrih testih potrdili 1860 okužb z novim koronavirusom, je
objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,2 odstotka, hitrih testov pa 5,6 odstotka. Hospitalizirana sta bila 1202
bolnika s covidom-19, od tega 192 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 110 oseb, 31 jih je umrlo.
NOVO MESTO/SLOVENJ GRADEC/AJDOVŠČINA/NOVA GORICA - Po Sloveniji se ob prejemu nove pošiljke cepiva
proti covidu-19 skladno z nacionalno strategijo začenja cepljenje starejših zunaj domov za starejše. V zdravstvenih
domovih Novo mesto in Maribor bodo cepljenje začeli že danes, v Slovenj Gradcu predvidoma v sredo, v Novi Gorici v
četrtek. Interesa je več, kot pričakujejo odmerkov cepiva, opozarjajo.
LJUBLJANA - O objavi podatkov zaposlenih v policiji bo v petek na nujni seji razpravljal Knovs. Policija je varnostna
služba, minister pa je razkril podatke, ki so varovani, je na Twitterju zapisal predsednik Knovsa Matjaž Nemec (SD).
Informacijska pooblaščenka je medtem sporočila, da zaradi javne objave plač ne bo uvedla inšpekcijskega postopka, ker
iz objave ni razvidnih kršitev varstva osebnih podatkov. V Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da je prišlo do razkritja
osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane in bi lahko bilo tudi podlaga za odškodninske tožbe. Sindikat policistov
Slovenije pa se je glede vprašanja objave obrnil na informacijskega pooblaščenca. Na tej podlagi in na podlagi mnenja
svojih odvetnikov se bodo tudi opredelili.
LJUBLJANA - Epidemija covida-19 je razkrila slabo stanje v domovih za starejše (DSO). Zato so na ministrstvu za delo
pripravili tako interventne kot tudi nekatere sistemske ukrepe, je povedal minister Janez Cigler Kralj. Za gradnjo manjših
enot za oskrbo starejših so namenili 21 milijonov evrov. Pričakuje, da bo v kratkem na voljo dodatnih 2000 mest v DSO.

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

LJUBLJANA - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete so od oktobra do konca leta
2020 analizirali več kot 500 različnih sevov in pri tem niso zaznali ne angleške ne južnoafriške različice novega
koronavirusa, je na današnji novinarski konferenci sporočili predstojnik inštituta Miroslav Petrovec.
LJUBLJANA - V času mojega mandata ni bilo nobenih nezakonitih vpogledov v evidence s strani ministra, niti nobenih
usmeritev ali zahtev, da bi se to počelo, je na današnji seji parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v
zadevi Franc Kangler kakršnekoli zlorabe zanikal nekdanji minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Še en nekdanji
minister Vinko Gorenak je menil, da minister teh poročil ne potrebuje, saj ne povedo veliko, če pa takšna poročila zahteva
in zagovarja njihovo prejemanje, potem mora za to imeti nek interes.
LJUBLJANA - Primanjkljaj državnega proračuna je lani po začasnih podatkih znašal 3,5 milijarde evrov. Obseg vseh
realiziranih protikoronskih ukrepov je dosegel 2,9 milijarde evrov. Čeprav je bil manjši od ocen vlade, je pomembno
prispeval k poslabšanju stanja javnih financ, je ugotovil fiskalni svet ter vnovič pozval k transparentnim in začasnim
ukrepom.
LJUBLJANA - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije še pred objavo višine minimalne plače, ki se letos skladno z
zakonom dviguje nad minimalne življenjske stroške, pričakujejo povabilo na posvetovanje socialnih partnerjev o izračunu
zneska. Objavo novega zneska minimalne plače je pričakovati 31. januarja, okvirni pričakovani znesek pa se giblje med
736 in 859 evrov neto. Svobodni sindikati pričakujejo, da bo minimalna plača znašala vsaj 847 evrov.
BRUSELJ - Evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za ustavitev financiranja tiskovnih agencij po EU, so danes
poudarili v Evropski komisiji v povezavi z vprašanjem financiranja STA. Kot kaže, se financiranje STA lahko izvede brez
predhodne odobritve Evropske komisije, je povedala govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta.
LJUBLJANA - Gostinstvo je v epidemiji covida-19 med najbolj prizadetimi panogami, ukrepi pomoči iz interventnih
zakonov pa po navedbah sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije niso dovolj. Zahtevajo
posebno obravnavo v osmem protikoronskem paketu in sprejetje interventnega zakona. Med drugim pričakujejo kritje
stroškov plač in fiksnih stroškov v celoti.
LJUBLJANA - Na razpis za generalnega direktorja ZZZS so se tokrat prijavili trije kandidati, in sicer aktualni prvi mož
zavoda Marjan Sušelj, nekdanji dolgoletni direktor ZZZS in minister za zdravje Samo Fakin ter vodja krške območne
enote ZZZS Tatjana Mlakar. Vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, upravni odbor pa bo o izbiri odločal predvidoma na
naslednji seji.
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LJUBLJANA - Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi
spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga
novega zakona o urejanju prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo, in je tako posameznikom, ki
so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske
izvedbene akte. Brez varovalk v zakonih lahko pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije,
poudarjajo.

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

LJUBLJANA - Po izvolitvi infektologinje Bojane Beović za novo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije sredi
decembra lani za zdaj še ni znano, kdaj ji bo mandat potrdila tudi skupščina zbornice. V zbornici so za STA pojasnili, da
datuma skupščine zaradi neugodnih epidemioloških razmer in vladne prepovedi fizičnega druženja še ni določen.
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Nevladniki ostro proti načrtovanemu
izključevanju iz okoljskih postopkov
(dopolnjeno)
Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami zakonov
o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko pride do
nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije, poudarjajo.
Kot so v imenu več nevladnih organizacij danes sporočili iz Umanotere, je iz predloga novega zakona o urejanju prostora
čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom
okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte.
"S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko začeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov,
vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti," opozarjajo.
Na okoljskem ministrstvu priznavajo, da je omenjeni člen po javni razpravi umaknjen iz dopolnjenega osnutka zakona, ki
je sicer še v fazi priprave in bo po medresorski obravnavi posredovan na vlado. "Ob analizi pripomb ter problematike in
ob dejstvu, da je zoper sedaj veljavni člen, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte, podana zahteva za
presojo ustavnosti in zakonitosti na ustavno sodišče, smo presodili, da pravno varstvo tudi brez predmetnega določila ni
okrnjeno," so zapisali v pojasnilih za STA.

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

Vsakdo, ki izkaže pravni interes, namreč lahko vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
splošnega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. To pomeni, da lahko vsak, ki izkaže
pravni interes, na Ustavno sodišče RS poda tudi pobudo za presojo zakonitosti prostorskega akta, so navedli.
Znova so izpostavili tudi, da v postopkih priprave prostorskih izvedbenih aktov poleg javnosti sodelujejo številni nosilci
urejanja prostora ter različne stroke, katerih naloga je varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, kulturne
dediščine, voda in podobno. "Umestitev posega v prostor s pripravo prostorskih izvedbenih aktov je interdisciplinaren in
zahteven postopek prav zaradi dejstva, da je treba v prostoru uskladiti tako razvojne kot varstvene interese," so zapisali.
Nevladne organizacije so opozorile tudi, da vlada zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij, ki so bili
uvedeni spomladi, s predlogom novega zakona o varstvu okolja prenaša še na nevladne okoljevarstvene organizacije. "V
novem predlogu zakona o varstvu okolja pa gre vlada še dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih
postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile
na sprejeto odločitev," so kritični.
Poudarjajo, da "okolje nima glasu, da bi se branilo samo", zato je pomembno, da ga lahko v uradnih postopkih zastopajo
okoljevarstvene organizacije, katerim je država priznala, da delujejo v javnem interesu. "K spoštovanju tega nas zavezuje
leta 1998 sprejeta aarhuška konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice
civilne družbe na področju varstva okolja, ter na ta način predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja.
Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za
to enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo
sramoto pred EU," so prepričani.
Andrej Gnezda iz Umanotere meni, da ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi predlaganimi spremembami na široko
odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili dolgotrajno škodo našemu okolju, naravi in našemu zdravju. Tamara
Tomanić iz Mladih za podnebno pravičnost poudarja, da bodo vztrajali in se upirali, vse dokler ministrstvo ne umakne
škodljivih predlogov. Uroš Macerl iz Eko kroga opozarja, da bi, če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost
sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga novela zakona o varstvu okolja, cementarna v Trbovljah
še danes nezakonito sosežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja.
Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostora in Barbara Kvac iz Focusa pravita, da izključevanje nevladnikov ne pomeni
skrajševanja odločanja v okoljskih zadevah, ampak da se lahko postopki zaradi razčiščevanja na sodiščih podaljšajo.
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Sara Kosirnik iz Greenpeace Slovenija opozarja, da bolj kot imajo kritični glasovi zvezane roke pri postopkih odločanja,
večja je možnost, da interes maloštevilnih ali želja po zaslužku prevlada nad dobrobitjo okolja in zdravjem ljudi. Urša
Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa pravi, da je treba v sedanji okoljski krizi v največji možni
meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Narava "kot bistveni temeljni del okolja" v krovnem okoljskem zakonu ne sme biti
potisnjena v brezimnost.

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

Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja opozarja, da vsebina njihovega dela naenkrat ni več pomembna in ministrstvo celo za
nazaj definira, da je okoljevarstvenik le tisti, ki plača članarino in se udeleži skupščine. Katarina Žakelj iz Cipre Slovenija
pa poudarja, da bi morali do odločitev o pomembnih razvojnih usmeritvah, ki zadevajo naravo in okolje tudi pri nas, priti z
dialogom z organizacijami, ki imajo status društva v javnem interesu. "Izključevanje nevladnih organizacij iz postopkov pa
nikakor ne kaže na pripravljenost iskanja rešitev s širšim pozitivnim učinkom in trajnostnim razvojnim potencialom," meni.
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Nevladniki ostro proti načrtovanemu
izključevanju iz okoljskih postopkov
Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami zakonov
o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko pride do
nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije, poudarjajo.
Kot so v imenu več nevladnih organizacij danes sporočili iz Umanotere, je iz predloga novega zakona o urejanju prostora
čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom
okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte.
"S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko začeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov,
vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti," opozarjajo.
Poleg tega vlada zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij, ki so bili uvedeni spomladi, s predlogom
novega zakona o varstvu okolja prenaša tudi na nevladne okoljevarstvene organizacije. "V novem predlogu zakona o
varstvu okolja pa gre vlada še dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Po novem
nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev,"
so kritični.
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Poudarjajo, da "okolje nima glasu, da bi se branilo samo", zato je pomembno, da ga lahko v uradnih postopkih zastopajo
okoljevarstvene organizacije, katerim je država priznala, da delujejo v javnem interesu. "K spoštovanju tega nas zavezuje
leta 1998 sprejeta aarhuška konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice
civilne družbe na področju varstva okolja, ter na ta način predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja.
Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za
to enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo
sramoto pred EU," so prepričani.
Andrej Gnezda iz Umanotere meni, da ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi predlaganimi spremembami na široko
odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili dolgotrajno škodo našemu okolju, naravi in našemu zdravju. Tamara
Tomanić iz Mladih za podnebno pravičnost poudarja, da bodo vztrajali in se upirali, vse dokler ministrstvo ne umakne
škodljivih predlogov. Uroš Macerl iz Eko kroga opozarja, da bi, če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost
sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga novela zakona o varstvu okolja, cementarna v Trbovljah
še danes nezakonito sosežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja.
Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostora in Barbara Kvac iz Focusa pravita, da izključevanje nevladnikov ne pomeni
skrajševanja odločanja v okoljskih zadevah, ampak da se lahko postopki zaradi razčiščevanja na sodiščih podaljšajo.
Sara Kosirnik iz Greenpeace Slovenija opozarja, da bolj kot imajo kritični glasovi zvezane roke pri postopkih odločanja,
večja je možnost, da interes maloštevilnih ali želja po zaslužku prevlada nad dobrobitjo okolja in zdravjem ljudi. Urša
Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa pravi, da je treba v sedanji okoljski krizi v največji možni
meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Narava "kot bistveni temeljni del okolja" v krovnem okoljskem zakonu ne sme biti
potisnjena v brezimnost.
Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja opozarja, da vsebina njihovega dela naenkrat ni več pomembna in ministrstvo celo za
nazaj definira, da je okoljevarstvenik le tisti, ki plača članarino in se udeleži skupščine. Katarina Žakelj iz Cipre Slovenija
pa poudarja, da bi morali do odločitev o pomembnih razvojnih usmeritvah, ki zadevajo naravo in okolje tudi pri nas, priti z
dialogom z organizacijami, ki imajo status društva v javnem interesu. "Izključevanje nevladnih organizacij iz postopkov pa
nikakor ne kaže na pripravljenost iskanja rešitev s širšim pozitivnim učinkom in trajnostnim razvojnim potencialom," meni.
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Energetska sanacija: Prenove stavb se
lotimo z mislijo tudi na prihodnje
rodove

Odpri galerijo
Shutterstock

12.01.2021, 01.00

Kakšni naj bodo ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in kako se
prenove lotiti, smo se pogovarjali z mag. Petrom Petrovčičem, energetskim
svetovalcem EnSveta, ki pravi, da se moramo že pri načrtovanju prenove ravnati
po načelih dobrega gospodarjenja.
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Mag. Peter Petrovčič, energetski
svetovalec EnSveta: "Energetska
sanacija stavbe mora biti premišljena
in skrbno načrtovana."
Matej Pušnik

Energetska sanacija stavbe mora biti premišljena in skrbno načrtovana,
opozori Peter Petrovčič, ki pravi, da bodo v nasprotnem primeru
stroškovna učinkovitost izvedbe in bivalne razmere v stavbi po izvedbi
slabše, kot bi morale biti. Pri načrtovanju se moramo ravnati po načelih
dobrega gospodarjenja, poudari energetski svetovalec: "Tehtamo več
vidikov: od stanja posameznih delov toplotnega ovoja in vgrajenih
sistemov v stavbi, njene starosti, nujnih popravil, potrebnih vzdrževalnih
del, razpoložljivih finančnih sredstev in časa, možnosti črpanja
nepovratnih sredstev, do tega, ali je stavbo za določen čas možno
izprazniti ali pa bomo med sanacijo morali bivati v njej. To pomeni
skrbno preverjanje potreb in zahtev, mogočih tehničnih rešitev in
njihovih dolgoročnih stroškovnih vidikov, da oblikujemo finančno
vzdržno kombinacijo ukrepov." V izvedbo posameznih delov stavbe je
smiselno vključiti tudi nujna popravila poškodb in vzdrževalna dela,
spomni Petrovčič. Preprečiti je treba zamakanje zaradi vdora talne vlage
ali padavinske vode ter poskrbeti za statično ojačitev in protipotresno
utrditev, nepogrešljivi so tudi posegi na stavbnem ovoju in sistemih, s
katerimi izboljšamo energetsko učinkovitost.
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Prenove se ne lotimo na pamet
Vsak ukrep v izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, naj bo izveden samostojno ali v kombinaciji z
več ukrepi, naj bo opravljen kvalitetno in v skladu z gradbenimi predpisi in zahtevami Eko sklada za
pridobitev nepovratnih spodbud, poudari Peter Petrovčič. Le tako bo stavba po izvedbi vseh potrebnih
ukrepov, ki lahko traja tudi desetletje ali več, ustrezno funkcionirala in zagotavljala ustrezne bivalne
razmere. Delni ukrepi, ki vključujejo zgolj površno odpravljanje napak in prenovo videza stavbe,
dolgoročno ne prinašajo takih koristi, kot bi jih celovit in premišljen pristop k prenovi, je prepričan
sogovornik. Pravi, da se pogosto ne zavedamo, da se prenova stavbe ne zgodi z vsako generacijo, zato
moramo, tako kot z drugim premoženjem, z ustrezno načrtovano prenovo misliti tudi na prihodnje
generacije.
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Tri poti energetske sanacije
Možne poti pri energetski prenovi starejših stavb so tri, razloži energetski svetovalec Peter Petrovčič.
• Prva je, da vsak načrtovan ukrep izvedete samostojno. “Tak pristop se uporabi, ko gre za razmeroma novo stavbo
in so njene pomanjkljivosti z energetskega, bivanjskega in vzdrževalnega vidika majhne ali pa ima investitor na
voljo razmeroma malo finančnih sredstev,” pravi Petrovčič.
• Druga možnost je, da investitor v prvi fazi izvede ukrepe za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe. Najprej se loti
menjave oken in izolacije fasade, stropa proti podstrehi ali mansardnih stropov in tal na terenu ali nad kletjo. V tej
fazi se bodo bistveno zmanjšale potrebe po toploti in hlajenju stavbe. Tudi tu lahko investitor z bodočimi prihranki
in pridobljenimi nepovratnimi sredstvi Eko sklada, katerih delež je v primeru izvedbe vsaj treh ukrepov istočasno
za 50 % višji, financira naslednje predvidene ukrepe v sisteme v stavbi, pojasni sogovornik.
• Tretja možnost je, kot pravi, da investitor kandidira na javnem pozivu Eko sklada za celovito obnovo starejše
stavbe. Tu je treba vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami oddati pred začetkom naložbe, delež nepovratnih spodbud
pa je bistveno večji kot pri posamičnih ukrepih: “V tem primeru je treba načrtovano prenovo projektno obdelati in
pridobiti več dokumentacije. Zahteva se tudi vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote. Poleg tega
je izvedba vezana na posege v bivalne prostore, zato zahteva bistveno več potrpljenja pri stanovalcih, najbolje kar
izpraznjeno stavbo. Seveda terja ta način izvedbe energetske sanacije razmeroma veliko finančnih sredstev.”
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Prav to, kaj sploh narediti, da bo razmerje med investicijo oziroma izbrano kombinacijo ukrepov in
koristmi najugodnejše na daljši rok, je ključno vprašanje, poudari Petrovčič, ki posvari, da se nikakor ne
smemo lotiti prenove na pamet, z enostavnim in posplošenim kopiranjem del, ki so jih izvedli sosedi,
prepustiti pomembne odločitve izvajalcu ali se pustiti prepričati najbolj všečni reklami v medijih.
Pomembno je, kot pravi sogovornik, da lastnik stavbe že pred pričetkom izvedbe prenove v fazi
načrtovanja opravi dovolj razgovorov z usposobljenimi strokovnjaki za posamezna področja gradnje. Le
tako bodo ukrepi pravilno izbrani in načrtovani, presenečenj med izvedbo pa bo čim manj.
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Če se pokaže, da je v stavbi treba najprej zamenjati kotel za centralno kurjavo,
storiti.
Weishaupt

Ponekod smiselni vsi krepi, drugod

le

je

možno ob določenih tehničnih prilagoditvah to tudi

kombinacija

Pri energetski sanaciji stavbe načeloma v prvi fazi sledimo izboljšanju kakovosti ovoja stavbe, pojasni
energetski svetovalec. "Najprej torej zamenjamo okna, toplotno izoliramo fasado in strop proti podstrehi
ali mansardne strope, če je možno, tudi tla na terenu ali nad neogrevano kletjo. S tem bistveno
zmanjšamo toplotne potrebe stavbe, zato se znižajo tudi obratovalni stroški. Potrebna ogrevalna moč
generatorja toplote bo bistveno nižja, temperaturni režim v ogrevalih tudi, potrebe po hlajenju stavbe v
poletnih mesecih bodo spremenjene, spremenila se bo tudi stroškovna učinkovitost energentov, ki jih
izkorišča konkretna stavba. Zaradi tega je prav, da se ogrevalni sistem, sistem za pripravo tople sanitarne
vode, ohlajevanja stavbe in prezračevalni sistem menjajo, na novo vgrajujejo ali izboljšujejo šele v drugi
fazi po izvedbi posegov v ovoj stavbe," opozori Petrovčič. "Če ugotovimo, da streha pušča, omet odpada,
imamo dotrajana okna ali ogrevalni sistem ne deluje več dobro, je seveda treba ukrepati. To pa pomeni, da
težave odpravimo, hkrati pa značilnosti stavbe in njenih delov dvignemo na bistveno višjo raven. Ob
prenovi stavbe je torej smiselno izboljšati tudi njene energijske lastnosti in v predvidena dela zajeti tudi
toplotno izolacijo strehe in fasade, morda stropa v kleti, zamenjati stavbno pohištvo, posodobiti ogrevalni
sistem, zamenjati energent ... Pri nekaterih stavbah so smiselni vsi ukrepi, pri drugih le določena
kombinacija."

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

Nujno preveriti protipotresno odpornost gradnje
Vsaka gradnja, tudi prenova, mora slediti bistvenim zahtevam, ki jih predpisuje veljaven gradbeni zakon, opozori
Peter Petrovčič. Pojasni, da so bistvene zahteve gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za
zagotavljanje varne in učinkovite rabe. Prva izmed njih je mehanska odpornost in stabilnost. “Ker Slovenija razen
njenega severovzhodnega dela stoji na potresno zelo ogroženem območju, je nujno, da se ob vsaki prenovi preveri
tudi protipotresna odpornost gradnje,” pravi energetski svetovalec.
Pri izvedbi energetske sanacije stavbe se načeloma ne posega v gradbene konstrukcije, nadaljuje Petrovčič, kljub
temu pa se pri izvedbi na primer prebojev skozi nosilne stene, menjavi oken ali vgradnji izolacije v ostrešje
mehanska odpornost in stabilnost stavbe prej oslabita kot ne. Poleg tega nima smisla vgrajevati toplotne izolacije v
stavbe, ki so očitno statično nestabilne, zatrjuje sogovornik. “Prav je, da investitorji pred izvedbo energetske
sanacije svoje stavbe v načrtovanje vključijo tudi inženirja statika, ne glede na to, kdaj je bila stavba zgrajena. On bo
že z vpogledom v morebitne razpoložljive načrte stavbe, upoštevanjem leta gradnje, vgrajenih materialov in
ogledom stavbe znal presoditi, ali stavba v okviru načrtovanja prenove potrebuje tudi statično presojo. Tako
mnenje stane nekaj sto evrov, prihrani pa nam kasnejše skrbi in v primeru potresa in poškodb tudi stroške,” svetuje
strokovnjak.

Vrstnemu redu ni treba slepo slediti
Če se pokaže, da je v stavbi treba najprej zamenjati kotel za centralno kurjavo, je možno ob določenih
tehničnih prilagoditvah to tudi storiti, pojasni Petrovčič. "Izberemo lahko na primer toplotno črpalko,
katere moč je izračunana glede na bodoče toplotne potrebe stavbe in jo vzporedno vežemo v sistem z
obstoječim kotlom, ki bo skrbel le za konične potrebe po toploti. Kjer je možna dobava zemeljskega plina,
se lahko star kotel zamenja s sodobnim kondenzacijskim plinskim kotlom, pri katerih je ogrevna moč
modulirana v širokem razponu. Podobno je možno prilagoditi tudi druge ukrepe energetske sanacije, zato
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ni treba slepo slediti navedenemu vrstnemu redu," opozori sogovornik. In doda, da pa je nujno skrbno
tehnično načrtovanje, da bo izvedba tehnično izvedljiva, bivalne razmere v stavbi in stroškovna
učinkovitost izvedbe pa ves čas energetske sanacije ustrezne.

Pri energetski sanaciji so nepogrešljivi posegi na stavbnem ovoju, s katerimi izboljšamo energetsko učinkovitost stavbe.
Shutterstock

V ukrepe energetske sanacije je smiselno vključiti tudi vzdrževalna dela, poudari Petrovčič. To pa zaradi
tega, ker je, kot nadaljuje sogovornik, pri prenovi fasade cela vrsta stroškov, ki nastanejo, ne glede na to,
ali bomo izvedli dodatno toplotno zaščito ali ne. Dejansko je strošek energetske prenove zajet le v ceni
toplotne izolacije in njenega pritrjevanja, zraven lahko, kot pravi Petrovčič, prištejemo še najverjetneje
potrebno zamenjavo zunanjih okenskih polic in prestavitev kakšnega žleba. Gradbeni oder pa moramo
postaviti tako za prenovo zgolj ometa kot za energetsko prenovo. "Če pri računu vračilne dobe investicije
to zanemarimo, nas utegne rezultat res odvrniti od namere. Če pa upoštevamo, da sodi precej del in s tem
tudi stroškov v vzdrževanje, ki je nujno v vsakem primeru, in posebej ovrednotimo vračilno dobo
investicije v dodaten material in delo za energetski del prenove, bo rezultat neprimerljivo prijaznejši,"
sklene Petrovčič. Pristavi še, da je podobno pri kritini, ko lahko pri njeni menjavi zelo enostavno
izoliramo ostrešje ali strop proti podstrehi in je dodaten strošek zgolj izolacija.
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Pozor gradbišče: Javnost izključena!
an.k.
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Javnost ne bo več sodelovala

v

postopkih, lahko

bi se le

pritožila.

Andrej Petelinsek

12.01.2021, 13.00

novimi pravili se na gradnjo industrijskih objektov v vaši soseski ne boste mogli
več pritožiti, opozarjajo na spremembe zakonodaje okoljevarstvene organizacije.
Z

Nevladne organizacije s področja varovanja okolja in strokovnjaki s tega področja opozarjajo na
izključevanje javnosti iz ključnih okoljskih postopkov ter odpravljanje še zadnjih ključnih
okoljevarstvenih varovalk iz slovenske zakonodaje. Po tem, ko je včeraj Inštitut Lutra pozval k ohranjanju
Save, pozivu pa se je pridružilo 50 znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov s področij biologije,
ekologije, naravovarstva in družboslovja, danes okoljevarstvene organizacije opozarjajo na novo grožnjo
okolju in krnjene postopkov, ki naj bi ga varovali.

predloga novega Zakona o urejanju prostora je namreč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako
posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek
upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte. "S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z
gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve
enostavno ne boste mogli več pritožiti," opozarjajo nevladniki.
Iz
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Poleg tega spomladi nerazumno zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij Vlada RS s
predlogom novega "Zakona o varstvu okolja (ZVO) prenaša tudi na okoljevarstvene nevladne organizacije.
V novem predlogu ZVO pa gre Vlada še dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih
postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo
lahko le pritožile na sprejeto odločitev," pišejo združeni nevladniki ter: "Okolje nima glasu, da bi se branilo
samo, zato je pomembno, da ga lahko v uradnih postopkih v našem skupnem interesu zastopamo
okoljevarstvene organizacije, ki nam je država priznala, da delujemo v javnem interesu. K spoštovanju
tega nas zavezuje leta 1998 sprejeta Aarhuška konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja
osnovna demokratična načela in pravice civilne družbe na področju varstva okolja ter na ta način
predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja. Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda
obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to enostavno ni mar. Iz
zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred
EU."

V okoljski krizi potrebujemo rešitve
Tamara Tomanić

organizacije Mladi za podnebno pravičnost poudarja: “To ne pelje nikamor. Bi radi še
bolj uničili naravo? Bi radi še bolj pregreli planet? Vlada s predlaganimi spremembami napada še zadnje
varuhinje in varuhe narave – prebivalke in prebivalce vasi in mest, civilne iniciative in nevladne
organizacije. Omejuje sodelovanje vseh nas v ključnih projektih za naš obstoj. Narava je voda, ki jo pijemo,
je hrana, ki jo jemo, je zrak, ki ga dihamo. Brez narave ne obstajamo! Vztrajali in upirali se bomo, vse
dokler ministrstvo ne umakne škodljivih predlogov. Šele na pogorišču teh politik se lahko pričnemo
pogovarjati o predlogih za demokratičnejšo, solidarnejšo in sonaravnejšo družbo.”
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Uroš Macerl

iz

Eko Kroga pa: "Če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost sodelovanja nevladnih
organizacij v postopkih, kot to predlaga ZVO-2, potem bi cementarna v Trbovljah še danes nezakonito
sosežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja. Poglejte, kateri industrijski
obrati so v vaši bližini in si predstavljajte njihovo obratovanje brez vsakršne možnosti nadzora civilne
družbe in javnosti. Vlada nam očita, da se v postopke vključujemo prepozno, s tem predlogom pa nas
potiska v natanko tako pozicijo, ki nam jo sicer sama očita.”

Urša Koce

iz

Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), poudarja: “Človek je tesno vpet
v naravo in ni ločen od nje, zato ohranjanje narave ni nekakšen dekorativni dodatek varstvu okolja,
ampak pametno varstvo okolja temelji na ohranjanju narave. Če varstvo okolja prihaja v resen konflikt z
ohranjanjem ekosistemov in biodiverzitete, je to znak, da se rešitve za okolje ne iščejo v pravi smeri. V
sedanji okoljski krizi moramo v največji možni meri iskati rešitve, ki temeljijo na naravi. Naravo in naš
stvarni položaj v njej moramo kot družba v polnosti ozavestiti. Zato narava kot bistveni temeljni del
okolja v krovnem okoljskem zakonu ne sme biti potisnjena v brezimnost in jo mora zakon tudi jasno
opredeliti, kar pa je iz ZVO-2 na žalost izpadlo.”
iz
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Okolje

Iz zakona izločeno
sodno varstvo?
Nevladne

organizacije

dročja varovanja

s ponarave in

okolja opozarjajo, da bodo
s predvidenimi spremembami zakonov

prostora in

o urejanju

varstvu okolja

izključene iz ključnih
okoljskih

postopkov.
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predloga novega zakona je

namreč čez noč izginil člen,
ki omogoča sodno varstvo
in je tako

posameznikom,

so jim bile kratene

kot tudi varuhom okolja
narave dopuščal začetek
upravnega

ki

pravice,

spora proti

in

pro-

storskim izvedbenim aktom,
po

pisanju

STA

ugotavljajo

okoljevarstveniki.

K. H.
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Politika

Vizjak nadaljuje pogrom nad okoljem

in

naravo

Nevladniki ostro proti novim zakonskim predlogom ministra »za
okolje«
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Minister za okolje Andrej Vizjak
© Borut Krajnc

Več nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja varovanja narave in okolja je z
javnim pozivom opozorilo na predvidene spremembe dveh zakonov, to je zakona o
urejanju prostora in zakona o varstvu okolja, s katerimi bodo – če bodo sprejete nevladniki izključeni iz ključnih okoljskih postopkov. »Brez varovalk v zakonih lahko pride
do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije,« svarijo in napovedujejo:
»Vztrajali in upirali se bomo, vse dokler ministrstvo ne umakne škodljivih predlogov«.
V organizacijah Umanotera, Mladi za podnebno pravičnost, Eko krog, IPoP – Inštitut za
politike prostora, društvu za sonaraven razvoj Fokus, Greenpeace Slovenija, Društvu za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ekologi brez meja in CIPRA Slovenija opozarjajo
na škodljivost sprememb dveh zakonov, ki jih predlaga okoljsko ministstvo pod ministrom
Andrejem Vizjakom. Gre za nove poteze ministra Vizjaka, ki ves čas ministrskega mandata
namesto za okolje in naravo primarno deluje v korist investicijam in gospodarstvu. Zaradi
forsiranja investicij v škodo narave – med drugim si močno prizadeva za izgradnjo
hidroelektrarne Mokrice, za katero je bil zadolžen v prejšnji službi v energetiki – se ga je
prijel vzdevek »brežiški buldožer«.
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Kot ugotavljajo nevladniki je iz predloga novega Zakona o urejanju prostora čez noč izginil
člen, ki omogoča sodno varstvo in bi posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi
varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene
akte. »S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih industrijskih
objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste
mogli več pritožiti,« svarijo nevladniki.

»S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo
škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov,
vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več
pritožiti.«
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V novem predlogu Zakona o varstvo okolja pa se nevladne organizacije preprosto izloča
ključnih okoljskih postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle
sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev.

iz

Uroš Macerl iz Eko kroga razlaga: »Če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost
sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga ZVO, potem bi cementarna
v Trbovljah še danes nezakonito sosežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega
okoljskega dovoljenja. Poglejte, kateri industrijski obrati so v vaši bližini in si predstavljajte
njihovo obratovanje brez vsakršne možnosti nadzora civilne družbe in javnosti. Vlada nam
očita, da se v postopke vključujemo prepozno, s tem predlogom pa nas potiska v natanko
tako pozicijo, ki nam jo sicer sama očita.«
Nevladne organizacije opozarjajo, da okolje in narava nimata glasu, da bi se branili sami in
da je zato pomembno, da ju lahko v uradnih postopkih zastopajo organizacije, ki ji je
država priznala, da delujemo v javnem interesu varovanja okolja oziroma ohranjanja
narave. Opozarjajo tudi na določila leta 1998 sprejete Aarhuška konvencija, temeljnega
mednarodnega dokumenta, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice civilne
družbe na področju varstva okolja ter na ta način predstavlja simbolni instrument
demokracije na področju okolja. »Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in
dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to enostavno ni mar. Iz
zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v
novo sramoto pred EU,« še dodajajo.

»Vlada nam očita, da se v postopke vključujemo prepozno,
predlogom pa nas potiska v natanko tako pozicijo, ki nam
sicer sama očita.«

s
jo

tem
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Uroš Macerl,
Eko krog
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Tamara Tomanić iz Mladih za podnebno pravičnost med drugim dodaja, da “vlada s
predlaganimi spremembami napada še zadnje varuhinje in varuhe narave – prebivalke in
prebivalce vasi in mest, civilne iniciative in nevladne organizacije. Omejuje sodelovanje
vseh nas v ključnih projektih za naš obstoj. Narava je voda, ki jo pijemo, je hrana, ki jo
jemo, je zrak, ki ga dihamo. Brez narave ne obstajamo!« in nadaljujeje: »Vztrajali in upirali
se bomo, vse dokler ministrstvo ne umakne škodljivih predlogov. Šele na pogorišču teh
politik se lahko pričnemo pogovarjati o predlogih za demokratičnejšo, solidarnejšo in
sonaravnejšo družbo.”
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Opozorila na rušenje še zadnjih ključnih
okoljevarstvenih varovalk
RADIO SLOVENIJA 1, 12.01.2021, DOGODKI IN ODMEVI, 15:45
MIRANDA BRATKIČ (voditeljica)
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Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo na rušenje še zadnjih ključnih okoljevarstvenih
varovalk. Kot so sporočili iz Umanotere je iz predloga novega zakona o urejanju prostora čez noč izginil člen, ki omogoča
sodno varstvo. Ta je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice kot tudi varuhom okolja in narave, dopuščal
začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte. Ob tem dodajajo, da se nevladne organizacije preprosto
izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Tako po novem ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le
pritožile na sprejeto odločitev.
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Kakovost bivanja v večstanovanjskih zgradbah
Prispeval Andrej
Objavljeno 12 Januar 2021

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je sredi minulega decembra v sodelovanju z Zbornico za
poslovanje z nepremičninami (ZPN) organiziralo še zadnje strokovno srečanje, tokrat na temo kakovost bivanja v
večstanovanjskih zgradbah. Spletnega seminarja se je udeležilo 110 arhitektov, projektantov in upravnikov
večstanovanjskih stavb, uvodoma pa jih je kot častni gost nagovoril Robert Rožac , državni sekretar na Ministrstvu za
okolje in prostor. Izvedbo projekta izobraževanja sta sofinancirala Eko sklad in MOP s sredstvi Sklada za podnebne

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

spremembe, podprla pa so ga tudi podjetja JUB, Knauf Insulation, Bureau Veritas, Greening, Xella porobeton in Lunos.

Predsednik UO združenja dr. Iztok Kamenski je v svojem nagovoru najprej pozdravil vse udeležence ter izpostavil
aktivnosti GBC Slovenija v minulem letu: ''Slovensko združenje za trajnostno gradnjo je v letu 2020 organiziralo vrsto
odmevnih dogodkov, ki so bili izjemno dobro obiskani, hkrati pa smo

začeli sodelovati tudi na mednarodnih

srečanjih, kjer širimo glas o dobri strokovni praksi v Sloveniji.'' Za podporo pri izvedbi spletnega seminarja se je
zahvalil vsem sodelujočim podjetjem, ki spodbujajo trajnostni pristop h gradnji objektov, ter predavateljem s Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG) ter Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), ki so na srečanju sodelovali s svojimi predstavitvami.
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Predsednik UO združenja dr. Iztok Kamenski
Državni sekretar Robert Rožac iz MOP je poudaril, da je tema o kakovostnem bivanju v večstanovanjskih stavbah v
trenutnih razmerah pandemije še posebej aktualna, saj večina ljudi zaradi varovanja zdravja večino svojega časa preživi
doma. V stanovanjih tako opravljamo delo in učenje na daljavo, zato je ena od prednostnih nalog dvig kakovosti bivanja v
stanovanjskih, še posebej pa v večstanovanjskih stavbah. Tema sovpada tudi s prizadevanji in

cilji

ministrstva, da pripravi

nove zakone s področja urejanja prostora in graditve stanovanj. Tako so v zaključni fazi priprave stanovanjski, gradbeni in
zakon o urejanju prostora.

Pred kratkim so na MOP spremenili tudi novelo uredbe o posegih v prostor, hkrati pa prenavljajo še strateški prostorski
dokument

-

strategijo prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. S temi dokumenti uvajajo tudi mednarodne trajnostne

politike, ki so eden od pomembnih ciljev za vse akterje, ki delujejo v gradbenem sektorju. Stavbe namreč spadajo med
večje porabnike naravnih virov, zato so trajnostni pristopi pomembni tako pri načrtovanju novih kot tudi pri prenovi
obstoječih stanovanjskih stavb, saj lahko prispevajo k bolj smotrni rabi energije in že izrabljenega prostora. Izziv pri tem je
združitev trajnostnih vidikov gradnje, upoštevanje predpisov, uporaba novih materialov in načinov gradnje, da bi ob
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najmanjši porabi energije pri gradnji ter pozneje še pri vzdrževanju in uporabi objekta uporabnikom zagotovili kakovostno
bivanje. Rožac je še opozoril, da se v zadnjem času pri nas gradi nekaj izjemno kakovostnih objektov, žal pa je še vedno
veliko takih, kjer je faktor pozidanosti izredno velik: ''Okoli stavb praktično ni nobenih zelenih površin, objekti imajo
premajhne balkone ali terase, te pa velikokrat mejijo neposredno na ulico ali na cesto. Premajhni so tudi razmiki
med stavbami, objekte, ki so v celoti zgrajeni iz armiranega betona, pa se oglašuje kot nadstandard. Taki
gradbeno-inženirski objekti žal ne upoštevajo celovito vseh spoznanj stroke, da bi lahko postali prijeten dom za
uporabnike.''
Da je pri današnji gradnji stavb v prvi vrsti potrebno zagotoviti zdrave notranje razmere in poskrbeti za celovito udobje
uporabnikov, je izpostavila tudi doc. dr. Mateja Dovjak iz Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na FGG Univerze
v Ljubljani. Pri gradnji stavb, ki poteka izključno v smeri doseganja čim nižje rabe energije ter ne upošteva kazalcev
kakovosti notranjega okolja, se bivanjska klima odraža v neudobnih in nezdravih razmerah. Predstavila je problematiko
prekomerne vlažnosti stavb, vgradnje zdravju škodljivih gradbenih proizvodov, bolezni, ki so povezane s stavbami in
sindrom bolnih stavb, opozorila pa še na pomen izvedbe celovitih ukrepov v smeri zmanjševanja hrupa kot dejavnika
tveganja za zdravje. V nadaljevanju se je osredotočila na možen vpliv socio-ekonomskega statusa na kakovostno notranje
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okolje ter kot pomemben kazalnik izpostavila energetsko revščino.
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Družba JUB je na seminarju sodelovala z dvema temama – pravilno izvedbo okenskih polic pri sanacijah večstanovanjskih
objektov ter učinkovito sanacijo plesni , ki se običajno pojavlja na mestih toplotnih mostov in v prostorih, kjer ni urejeno
prezračevanje . Ustrezno izmenjavo zraka brez toplotnih izgub v bivalnih prostorih s svojimi prezračevalnimi sistemi
ponuja podjetje Lunos, ki jih vgrajuje tudi v starejše objekte z več stanovanjskimi enotami, kjer centralnih prezračevalnih
sistemov ni mogoče uporabiti.
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Xella porobeton je predstavila notranjo izolacijo Multipor , s katero je v prostorih mogoče uspešno uravnavati mikroklimo
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ter izboljšati toplotno udobje. Družba Knauf Insulation je prispevala predavanje na temo kakovosti bivanja v
večstanovanjskih stavbah v povezavi z vgrajenimi mineralnimi toplotnimi izolacijami, družba Bureau Veritas pa na temo
toplotnega ugodja bivanja in njegovih vplivih na počutje uporabnikov.
Podjetje Greening je prispevalo predavanje o trajnosti betona, ki se mu z dodatkom za kristalizacijo občutno podaljša
življenjska doba, ter njegovo uporabo pri hidroizolacijah. Predavatelja iz UP FAMNIT ter raziskovalnega inštituta
InnoRenew CoE sta udeležencem podrobno predstavila obnovljive trajnostne gradbene materiale na bazi lesa ter kot
primer dobre prakse tudi trenutno največjo leseno stavbo v Sloveniji, ki so jo kot edinstveni objekt za raziskave in inovacije
na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja sprojektirali njihovi raziskovalci.
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Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je zatem predstavil še nepovratne finančne spodbude, ki jih namenja za
večstanovanjske stavbe. Maja Vrezovnik je udeležencem podrobno predstavila javni poziv za nove skupne naložbe večje
energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 67SUB-OBPO19, s katerim želijo
spodbuditi etažne lastnike, da se odločijo za prenovo starejših stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, strehe, tal,
optimizacijo sistema ogrevanja, prezračevanja in podobno. Izpostavila je vse aktualne novosti in pogoje, ki veljajo za
večstanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, postopke in roke oddaje vlog za
dodelitev spodbude, ter navedla, katere priloge in dokazila morajo upravičenci predati pred in po izvedbi ukrepov za
posamezno naložbo.
Fotografije: arhiv GBC
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