Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 8. 2020
Število objav: 16
Internet: 11
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 1
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Imate nelegalno gradnjo? Obetajo se novosti, ki jih morate poznati

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Do konca avgusta imate čas podati morebitne pripombe na osnutek zakona Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v
javno obravnavo poslalo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki naj bi omogočil hitrejše in učinkovitejše
izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne...

Naslov

Zmanjkalo mu je denarja za fasado, zato z družino nima kam

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...ustrezno. Ena od možnosti pa je tudi, da se vseli v hišo, prebivališče pa za čas, ko bo izdelal fasado, uredi pri
sorodnikih ali prijateljih. Po uveljavitvi gradbenega zakon je gradbena inšpekcija namreč od ministrstva za okolje in
prostor dobila navodila, da lastnike enodružinskih hiš ne kaznuje niti jim ne izreka odločb,...

Naslov

Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega projekta s področja požarne varnosti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Znanost in tehnologija; 3. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel
mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na
Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova...

Naslov

Akcija Moja dežela - lepa in gostoljubna: Ocenjevalke so zmotile le malenkosti

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 8. 2020

Avtor

Tina Recek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zahtevna kategorija so mestna, vaška in trška jedra, zato v strokovni komisiji sodelujeta dva arhitekta, Peter
Ogorelec in Lanka Molek, ter prof. dr. gradbeništva Anton Prosen. "Odločitev, da se ocenjuje mestna, vaška in trška
jedra, je stara odločitev, saj gre običajno za zgodovinska jedra, ki so tudi nosilci nekih...

Naslov

Velika škoda zasejem in razstavljavce

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 4. 8. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 788 cm2

...Milanov, Vestnik Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec bi moral letos doživeti že svoj 40. kmetijskoživilski sejem. Po izobrazbi gradbeni inženir je odraščal na Ženjaku pri Benediktu. Po opravljenem študiju je najprej pol
leta delal pri Stavbarju, ki mu je omogočil štipendijo, nato še leto dni na...
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Tisk
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Internet
Zaporedna št.
10
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Naslov

Nad pomanjkljivosti z novo bazo podatkov

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 4. 8. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Evidenca stavbnih zemljišč

Stran: 6

Površina: 366 cm2

...Da bi nadomestilo odmerila čim bolj pravično in se izognila morebitnim napakam, občina zdaj posodablja bazo
podatkov za odmero NUSZ in vzpostavlja novo evidenco stavbnih zemljišč, tudi nezazidanih. Temu služi tudi javna
razgrnitev. Osnova so pravi podatki Gradivo s podrobnostmi bo občanom od jutri do konca tega meseca na voljo na...

Naslov

Slovenski in tuji gradbeniki so lani povečali prihodke

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 360 cm2

...Slovenski in tuji gradbeniki so lani povečali prihodke VASILU KRIVEC vasilij.krivec@finance.si Čisti prihodki od
prodaje slovenskih gradbenih podjetij, ki so po splošni kvalifikaciji...

Naslov

Gradbinci imajo letos dovolj posla, več negotovosti za prihodnje leto

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.129 cm
2

...opravljenih gradbenih del za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v istem lanskem obdobju, pri čemer je bila vrednost teh
del na stavbah nižja za 7,3, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 odstotka. Majska vrednost opravljenih
gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič zapored. Marca je bila nižja za 2,1, aprila...

Naslov

Upokojeni, a še naprej delajo

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 8. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 3

Površina: 431 cm2

...zdravstvena dejavnost, osnovnošolsko izobraževanje, splošna zunajbolnišnična in zdravstvena dejavnost, cestni
tovorni promet, visokošolsko izobraževanje, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, dejavnosti za javni red in
varnost, trgovina na drobno (pretežno z živili) in sodstvo. Zanimalo nas je tudi, koliko denarja za...

Naslov

Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega projekta s področja požarne varnosti

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel
mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na
Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova...
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Naslov

Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega projekta s področja požarne varnosti

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel
mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na
Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova...

Naslov

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 11. julija do 17. julija 2020

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...trende v prihodnjih mesecih. Pri Analitiki GZS ocenjujemo, da se bo zaposlenost v juniju sezonsko povečala,
predvsem zaradi zaposlovanja v gostinstvu in gradbeništvu, medtem ko bo v predelovalnih dejavnostih število delovnih
mest še vedno nekoliko upadlo (800 do 1.000). Za stabilizacijo zaposlenosti so ključni ukrepi...

Naslov

Izšla je GZS ZGIGM pregledna statistična publikacija: Poslovanje gradbeništva in IGM v
letu 2019

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...neto čistim dobičkom. Pri tem so družbe v oddelku 41-Gradnja stavb poslovale z neto čistim dobičkom v vrednosti
58,5 mio EUR. Družbe v oddelku 42-Gradnja inženirskih objektov so ustvarile 33,9 mio EUR neto čistega dobička,
družbe v oddelku 43-Specializirana gradbena dela 76,3 mio EUR. Analizirali smo poslovanje največjih...

Naslov

Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega projekta s področja požarne varnosti

Medij

Znanost.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel
mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na
Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova...

Naslov

Imate nelegalno gradnjo? Obetajo se novosti, ki jih morate poznati

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. FOTO: Uroš Hočevar Ministrstvo za okolje prostor
(MOP) je v javno obravnavo poslalo osnutek novega gradbenega zakona (GZ-1), ki naj bi omogočil hitrejše in
učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne...
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Internet
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16

Povzetek

Naslov

V javni razpravi je nov Gradbeni zakon, ki pomeni nadaljevanje napada na okolje in naravo

Medij

Cnvos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...lahko na te napake sploh opozarjajo. S tem se pa posledično tudi dokončno ukinja nadzor sodišč nad odločitvami
ministrstva za okolje in prostor. O novi gradbeni zakonodaji Ministrstvo za okolje in prostor zbira pripombe in predloge,
ki jih lahko vsi zainteresirani posredujete do 31. avgusta 2020 na naslov gp.mop@gov.si ali...
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03.08.2020

Slovenskenovice.si

Ponedeljek, 15:28

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

1/4

Deli:
NOVI ZAKON

Imate nelegalno gradnjo? Obetajo se novosti, ki jih
morate poznati
Objavljeno 03. avgust 2020 15.24 | Posodobljeno 03. avgust 2020 15.36 | Piše: T. V.
Ključne besede:

gradbeni zakon

osnutek

legalizacija

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

Do konca avgusta imate čas podati morebitne pripombe na
osnutek zakona

Odpri galerijo
Bistvena novost predloga GZ-1 je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. FOTO: Uroš Hočevar
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Kaj berejo drug
Ta član
Ste bil
1

Uprav
1

Neura
3

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

storitev omogoča

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo poslalo osnutek novega gradbenega zakona (GZ-1), ki naj bi omogočil hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
V primerjavi s prejšnjim zakonom ki je v veljavo stopil junija 2018, uvaja nekatere spremembe:
Ključne spremembe:
–
uvedba »manjše rekonstrukcije« s ciljem, da se olajša gradnja dvigal pri obstoječih stavbah, in drugih manjših posegov v objekte;
–
da se omogočijo hitri odzivi gospodarstva na trenutne trende na trgu, se med začasne objekte dodajajo tudi začasna skladišča;
–
poudarjen je prehod na elektronsko poslovanje in komuniciranje z udeleženci pri graditvi;
–
jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje ali pridobiti uporabno dovoljenje;
–
ponovno se omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
–
na novo se določa pristojnost MOP tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško
investicijo določi slovenska vlada;
–
izboljšuje se problem izbire vodje projekta, in podrobneje ureja naloge investitorja, izvajalca in vodje del;
–
uvaja se pregled dokumentacije za izvedbo, kadar so uporabljene »nestandardne« metode projektiranja;
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zakon uvaja nekatere novosti pri legalizaciji objektov. FOTO: Jože Suhadolnik
z namenom hitrejšega in učinkovitejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj so predlagane rešitve za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in postopka pred
upravnim organom;
–
rešitve iz interventnih zakonov, sprejetih v času epidemije, se prenašajo v redno zakonodajo;
–
natančneje je urejen postopek integralnega dovoljenja in prevlade javne koristi;
–
prijava začetka gradnje se bolje prilagaja vrsti gradnje;
–
plačilo komunalnega prispevka se iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas pred prijavo začetka gradnje;
–
poenostavlja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe;
–
s spremembami se odpravljajo ovire pri legalizaciji objektov;
–
za enostanovanjske stavbe, legalno zgrajene pred 2018., se uvaja fikcija obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek.

Ohranjajo in deloma dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo, in sicer tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta. Hkrati je jasno
določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje.
Omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem) in
vzpostavlja pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6.
2018 in so ustrezno evidentirane.

Zagotavljanje edinega prebivališča
Na novo predlog zakona ureja postopek v zvezi z odlogom izvršbe, s katerim se sledi odločbi ustavnega sodišča, v kateri je ugotovilo neustavnost in
nezakonitost določb 152. in 156. člena zakona o graditvi objektov. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma.
Spremembe vsebujejo določbe, po katerih bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, omogočeno, da pristojno sodišče presodi
sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo (odstranitev
nelegalnega objekta), v nasprotnem primeru pa bo za pet let odložil izvršitev inšpekcijskega ukrepa (odstranitev objekta).
Omogoči se tudi odlog izvršbe v primeru javnega interesa zaradi neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, če bi se zaradi inšpekcijskega ukrepa
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dejavnost v nelegalnem objektu prenehala opravljati ali bi objekt prenehal obratovati. Javni interes ugotovi vlada na predlog ministra, v katerega delovno
področje spada objekt po namenu.

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

Pripombe in predloge na osnutek lahko posredujete do 31. avgusta na naslov gp.mop@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
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Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Zmanjkalo mu je denarja za
fasado, zato z družino nima
kam

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

AVTOR

K. M.

PROFIMEDIA

Brez uporabnega dovoljenja za novo hišo ni
subvencije Eko sklada, zaplete se lahko pri
stanovanjskem kreditu, graditelji pa imajo težave
predvsem s prijavo stalnega prebivališča.
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Za enostanovanjske hiše je uporabno dovoljenje nujno že več
kot dve leti, odkar je bil 1. junija 2018 sprejet nov gradbeni
zakon. Prav uporabno dovoljenje je ena od zahtev, ki
marsikateremu graditelju, pa tudi prodajalcu hiše (nujno je
namreč tudi pri prodaji) greni življenje.
„V hiši imamo optiko, elektriko - gospodinjski tok (pri priključitvi nas ni nihče vprašal za hišno številko)
imamo vodo in tudi priključeni smo na kanalizacijsko omrežje, skratka vse, kar mora hiša imeti.
Trenutno je zmanjkalo denarja za fasado, saj so ponudbe od 15.000 do 20.000 evrov. Zdaj se je
zakompliciralo, ker ne dobimo uporabnega dovoljenja, ker stavba nima fasade in nadzornik ne
podpiše, posledično ne moremo dobiti hišne številke, na katero se bi prijavili, saj se moramo 1.
septembra izseliti iz stanovanja,“

na enem od gradbenih forumov piše

graditelj, ki ne ve, kako naj reši nastale razmere, v katerih se je
znašel.

Začasna prijava bivališča drugje
Prav veliko možnosti nima, nekaj pa. A ena od njih zagotovo ni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ta, da se z nadzornikom dogovori, da dokumentacijo, ki jo je na
upravno enoto treba predložiti k vlogi za uporabno dovoljenje,
podpiše, pa čeprav hiša še nima fasade, kar predlaga eden od
forumašev. Po veljavnem zakonu je nadzornik namreč
kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovoren, če podpiše
dokumente, ki ne izkazujejo dejanskega stanja na terenu in
skladnosti tega s projektno dokumentacijo iz gradbenega
dovoljenja.
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PROFIMEDIAS

Tako ima graditelj možnost, da za izdelavo fasade in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dokončanje hiše najame stanovanjski kredit, če je seveda
njegovo finančno stanje ustrezno.
Ena od možnosti pa je tudi, da se vseli v hišo, prebivališče pa
za čas, ko bo izdelal fasado, uredi pri sorodnikih ali prijateljih.
Po uveljavitvi gradbenega zakon je gradbena inšpekcija namreč
od ministrstva za okolje in prostor dobila navodila, da lastnike
enodružinskih hiš ne kaznuje niti jim ne izreka odločb, če se
vselijo preden pridobijo uporabno dovoljenje.
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Brez uporabnega dovoljenja ni hišne številke
V teh primerih inšpektor izreče le opozorilo in lastnika pozove,
da mora fasado dokončati v enem letu, če gre za izjemne
razmere, pa v največ treh letih.
Nikakor pa pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja ne more
dobiti hišne številke in v hiši prijaviti stalnega prebivališča. V
tem primeru ne more izkoristiti niti 7a. člena zakona o prijavi
prebivališča, ki dopušča prijavo začasnega prebivališča v stavbi
brez hiše številke, ker novogradnja še ni vpisana v kataster
stavb. Za to rešitev je namreč treba imeti številko stavbe iz
katastra stavb. V kataster stavb pa lahko novogradnjo vpiše
šele, ko je dobila uporabno dovoljenje.

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

GRADBENA ZAKONODAJA

Peti korak: dokumentacija po zaključku gradnje
Uporabno dovoljenje zahtevajo tudi banke
Pozornost ni odveč tudi pri najemanju stanovanjskega kredita
za gradnjo nove hiše. Banka ga bo na podlagi finančnih
zmožnosti graditelja sicer izdala že ob začetku
gradnje. „Kreditojemalec mora uporabno dovoljenje v času kreditiranja predložiti, če to zahteva
hranilnica. Po končani gradnji je treba predložiti novo cenitev, kjer se upošteva tudi pridobitev
uporabnega dovoljenja,“

pravijo v Delavski hranilnici.

13

03.08.2020

Zurnal24.si

Ponedeljek, 09:17

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

5/6

Tudi v Gorenjski banki ob odobritvi kredita „zahtevamo predložitev uporabnega
dovoljenja v roku, ki je odvisen od predvidenega zaključka gradnje.“

Da bi se tveganje ne dokončanja hiše, kar pomeni tudi, da ta
tudi ne bo imela uporabnega dovoljenja kar se da zmanjšalo,
kredit sproščajo postopno, po posameznih zaključenih fazah in
namensko. „Dejstvo pa je, da tveganje ne dokončanja, vključno z manjkajočim uporabnim
dovoljenjem obstaja,“

še dodajajo v Delavski hranilnici.

Zakaj banko uporabno dovoljenje sploh zanima?
Ker običajno graditelji stanovanjski kredit zavarujejo kar z
zemljiščem in hišo, ki jo bodo gradili, če je višina kredita glede
na vrednost zemljišča in ocenjeno vrednost po končani gradnji
ustrezna. Banka si zagotovo ne želi, da bi ji zaradi ne

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

odplačevanja kredita ostala nedokončana hiša brez
uporabnega dovoljenja.
„Banka uporabno dovoljenje zahteva, kadar je nepremičnina, ki se gradi s sredstvi kredita, tudi
predmet zavarovanja kredita, sicer pa ne. Če je nepremičnina, ki se gradi, predmet zavarovanja
kredita, se kreditojemalec ob podpisu kreditne pogodbe zavezuje, da bo najpozneje v roku 12
mesecev od podpisa izjave o predložitvi uporabnega dovoljenja pridobil in banki predložil uporabno
dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet financiranja. Če gradnja v predvidenem roku ne bi bila
zaključena in zastavitelj ne bi uspel v roku pridobiti uporabnega dovoljenja, s stranko vedno poiščemo
ustrezno rešitev,“

v NLB pojasnijo, kdaj zahtevajo uporabno dovoljenje.

PRODAJA NEPREMIČNIN

Država uvedla nove zahteve za tiste, ki prodajajo
nepremičnino To je sledilo
Brez uporabnega dovoljenja ni subvencije
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Brez pravočasno pridobljenega uporabnega dovoljenja pa bodo
težave imeli tudi tisti graditelji, ki so zaprosili za nepovratna
sredstva Eko sklada. „Vlagatelj lahko začne graditi takoj, ko odda vlogo na Eko sklad.
Nepovratno finančno spodbudo odobrimo z odločbo, ko je njegova vloga popolna, izplačamo pa jo po
zaključku naložbe, ko mora prejemnik Eko skladu poleg ostale zaključne dokumentacije predložiti tudi
uporabno dovoljenje,“

pravi Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada.

Če je investitor med gradnjo kar koli spreminjal, bo Eko sklad
od njega pred izplačilom subvencije zahteval „projekt izvedenih del in
ostale novelirane priloge oziroma dokazila, na podlagi katerih preverjamo skladnost z oddano
dokumentacijo ob vlogi in ustreznost dejansko izvedene naložbe. Subvencija ne more biti izplačana,
dokler zaključna dokumentacija ni popolna, tja pa spada tudi pridobljeno uporabno dovoljenje.“

Eko sklad predpisuje tudi rok, v katerem mora investitor
zaključiti gradnjo, da mu bo subvencija izplačana. „Rok za zaključek
naložbe je 24 mesecev od dokončne odločbe in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
spodbude. Odločba postane dokončna z vročitvijo vlagatelju. Za pridobitev uporabnega dovoljenja
imajo vlagatelji še dva meseca več časa, saj mora vlagatelj dokumentacijo o zaključku naložbe
predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku roka za zaključek naložbe,“

pojasni

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

Vendraminova.
Več o granji najdete tukaj.
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Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega
projekta s področja požarne varnosti
Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pridobil 2,5 milijona evrov vreden evropski projekt FRISSBE - Požarno-varno
trajnostno grajeno okolje. Projekt bo usmerjen v povečanje znanstvene odličnosti ZAG, predvsem na področju požara in
požarne varnosti, ter z njimi povezanih vsebin, so sporočili iz ZAG.
Zavod za gradbeništvo Slovenije je projekt pridobil v okviru razpisa Widespread: ERA Chairs, ki poteka znotraj programa
Obzorje 2020. Gre za četrti odobren projekt te vrste v Sloveniji, trajal pa bo šest let.
Cilj projekta je med drugim okrepiti sodelovanje z industrijo in povečati uspešnost pri izvajanju raziskovalnih in
industrijskih projektov. Vsebina projekta je interdisciplinarna in se povezuje tudi s projektom InnoRenew CoE mehanizma
Widespread: Teaming ter z aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem.
Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel mednarodni vpliv na področju raziskav, izobraževanja in inženiringa. "V
sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan
interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova za nadaljnje sodelovanje na področju razvoja in raziskav ter prvi te vrste v
Sloveniji in širši okolici."

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

Dodana vrednost projekta bo koriščenje zmogljivosti novega Požarnega laboratorija ZAG v Logatcu, ki ga gradijo in
opremljajo s finančno podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj,
kar zagotavlja pogoje za spodbujanje odličnih raziskav na področju požarno-varnega grajenega okolja.
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Akcija Moja dežela - lepa in
gostoljubna: Ocenjevalke so
zmotile le malenkosti

Bohinjsko jezero letos vabi predvsem slovenske turiste. SAŠO BIZJAK

Tina Recek

03.08.2020, 16.05
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Komisija akcije je na Gorenjskem pod lupo vzela dostopnost do kraja,
prometno ureditev, turistične, športne in kulturne objekte, gostoljubnost in
še marsikaj.
Vroča prva avgustovska sobota je bila kot nalašč za pobeg iz mestne betonske džungle v
naravo. To je storila tudi strokovna komisija akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki je pod
lupo vzela mesta na Gorenjskem in opaženo vestno pisala na ocenjevalne liste. Gre za
vseslovensko tekmovanje v urejenosti in gostoljubnosti mest, vasi, krajev, glampingov, hostlov,
tematskih poti ter mestnih, trških in vaških jeder. Letos so se izboru pridružile tudi slovenske
vojašnice, Petrol pa bo v okviru natečaja ocenjeval svoje bencinske servise. Akcija ne temelji
na poudarku kritike, temveč na spodbudi, kaj je lahko v izbrani lokaciji mogoče narediti boljše,
bolj zanimivo, bolj urejeno za obiskovalce in navsezadnje tudi za domačine. Ocenjevanje bo
trajalo do sredine septembra, zmagovalci bodo znani na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v
Laškem med 12. in 14. oktobrom.

Akcija je za kraje kot Michelinove zvezdice za gostince
Moja dežela - lepa in gostoljubna je za slovenske kraje to, kar so za gostince Michelinove
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zvezdice: prestižno priznanje, da delajo odlično. "Slovenija je iz leta v leto bolj urejena. Če
pogledam deset let nazaj, potem vidim, da ni primerjave. Razvoj je velik. Ljudje se trudijo, in
ko grem na teren, poskušam prepoznati prostovoljsko delo turističnih društev in njihovih
članov. To je neizmeren prispevek celi Sloveniji," pravi izkušena ocenjevalka Ivica Počervina,
ki v natečaju sodeluje že več kot desetletje in ki se je na pot minuli konec tedna odpravila v
družbi še dveh ocenjevalk, Lee Rigler in Urše Škrabec.
Komisija je začela ob Bohinjskem jezeru in nadaljevala v Ribčevem Lazu. Nam pa je vpogled v
svoje delo odstirala v Bohinjski Bistrici. Tam so se pod njihovimi budnimi očesi znašli tržnica,
kažipoti, krožna križišča, stavbi policije in gasilskega doma, spomeniki, pločniki, parki,
cestišča, gostinska ponudba, pestrost kulturnih prireditev, razsvetljava, koši za odpadke …
Našteto je stalnica pri ocenjevanju turističnih točk.
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Obnova z večletno zamudo
Natečaj Moja dežela - lepa in gostoljubna letos poteka že 29. po vrsti. Na njem sodeluje 37 izletniških
krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev, 13 zdraviliških krajev, sedem hostlov, 19 kampov in glampingov,
16 tematskih poti ter 14 slovenskih vojašnic. Za ocenjevanje najbolj zahtevna kategorija so mestna,
vaška in trška jedra, zato v strokovni komisiji sodelujeta dva arhitekta, Peter Ogorelec in Lanka Molek,
ter prof. dr. gradbeništva Anton Prosen. "Odločitev, da se ocenjuje mestna, vaška in trška jedra, je
stara odločitev, saj gre običajno za zgodovinska jedra, ki so tudi nosilci nekih tradicij, identitete.
Desetletja so bila zanemarjena, zdaj pa se po zaslugi evropskih sredstev tudi pri nas končno nekaj
spreminja. V Evropi so z obnovo začeli že leta 1975, pri nas pa 20 let kasneje," je pojasnila Lenka
Molek.

Ocene zavite v tančico skrivnosti
Ker so ocene za zdaj skrivnost, nam jih članice komisije niso zaupale. Kako so se mesta
odrezala, bodo vpleteni izvedeli, če bodo to želeli, v končnem poročilu. So pa z nami delile
splošen vtis. In kakšen je? "Nisem opazila prav ničesar posebno motečega. V mojih šestnajstih
letih ocenjevanja sta Bohinj in Bohinjska Bistrica naredila velik premik v urejenosti kraja in
tudi v turistični ponudbi. A treba je poudariti, da je bil Bohinj vseskozi urejen. Edino, kar sem

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

opazila rahlo motečega, so zastarela stojala za kolesa na železniški postaji v Bohinjski Bistrici,
za katera nisem prepričana, ali obiskovalec ve, čemu služijo, zaradi njihove posebne oblike.
Prav tako mi je današnji sprehod skozi Ribčev Laz ostal v spominu, ker so na ograjah hotelskih
balkonov visele brisače, in sprašujem se, ali hotel nima stojal za mokro perilo. To je zgolj
majhna opomba in ne kritika," razloži Počervina. Dodaja, da so večja mesta na akcijo
avtomatično prijavljena, medtem ko mala in srednja mesta ter izletniške kraje prijavijo lokalne
skupnosti, kampe, glampinge in hostle pa lastniki. Riglerjeva pri tem izrazi željo, da bi se še več
kampov, glampingov, trgov … prijavilo, s čimer bi se konkurenca povečala in s tem legitimnost
zmagovalca.
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Če pogledam deset let nazaj, potem vidim, da ni primerjave
Ocenjevalka v napačnem kraju
Lea Rigler delo ocenjevalca opravlja že deset let. Kot primer mesta, ki se je iz zaspane
Trnuljčice spremenilo v prijetno in nepozabno doživetje, izpostavi Kočevje s kulturnim
programom in izleti v pragozd … V prijetnem spominu pa ji je ostala anekdota, ko je šla
ocenjevat kraj, ki se sploh ni prijavil za ocenjevanje. To je spoznala na samem kraju, ko je
poklicala gostitelja in mu sporočila, da ga čaka pred cerkvijo. On pa ji je začudeno odvrnil, da v
naselju nimajo cerkve. Ugotovila sta, da se je znašla na napačnem mestu, ker se kraja imenujeta
enako in je šla v napačnega.
Komisija torej pozorno gleda in ocenjuje kraj, mesto, kampe ... Večino dela opravi z
opazovanjem, nekaj malega pa s pogovorom s pristojnimi iz društev ali podobnim. Tako je bilo
tudi v Bohinjski Bistrici, kjer jo je z nasmehom na obrazu sprejel Jure Sodja iz Turističnega
društva Bohinj in pokramljal o dodatnih aktivnostih na tem koncu Slovenije in kulinarični
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ponudbi. Ta se je po njegovih besedah v zadnjih letih zelo obogatila.
Letos prvič se je komisija podala na pot s tabličnim računalnikom, kamor si je vestno
zapisovala ocene, prej je to počela s pisalom in zvezkom. In še ena novost se je letos znašla na
ocenjevalni poli: rubrika, kako v kraju spoštujejo ukrepe za omejevanje širjenja koronavirusa.
"Kot smo opazile, so po lokalih, hotelih, restavracijah razkužila za roke in osebje nosi masko.
Na tem področju so naša ocenjevana mesta dobila najvišjo oceno," je sklenila Škrabčeva,
preden je s kolegicama nadaljevala pot na Bled, Bohinjsko Belo in v Zasip.
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Površina: 788 cm2
JANEZ ERJAVEC

Velika škoda
za sejem
in razstavljavce
na sejmu
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med sabo smo vedno ohra-

njali

in

Gornjo

Rad-

tudi neko tekmovalnost."

Po

Letos

Kot
sati.

Za nas

smo imeli

na programu šest

štirih sejemskih terminih.
kaže, jih bomo morali vse odpiKo

prav za

Šobra in

z

vrsti moramo upoštevati

smo bili

v sklepni fazi pri-

spomladanske sejme Megra,
Green, se je pojavil virus in

njim ukrepi,

ki

nje ljudi, zato je

so omejevali giba-

Kaj odpoved pomeni za vaše obve-

znosti do prijavljenih razstavljavcev?

Jim boste morali

povrniti

kakšne stroške?
"Sejme smo pravočasno odpovedali, torej nimamo stroškov z razsta-

da se bo

vljavci. Smo pa imeli lastne stroške

zadeva umirila do avgusta, ko

je

osamosvojitvi Slovenije so v proce-

naš največji sejem, pri tem smo bili
ves čas v stikih z Nacionalnim in-

su lastninjenja najprej

štitutom za javno zdravje, ministr-

postali po-

no izvajajo."

sejmov

bila izvedba

onemogočena. Upali smo,

Z

s

pripravo

sejmišča

in

promocijo

prireditve. Ves promocijski materi-

al smo imeli

namreč že

Je bil sejem v zadnjih

pripravljen."

letih že

slovna enota Ljubljanskega

sejma,

stvom za notranje zadeve

medtem ko so

na sej-

kmetijskim ministrstvom. Tudi vse

kdaj na tako resni preizkušnji?

mišču ostale v lasti Gospodarskega
razstavišča. "To je bila težka situa-

omenjene institucije so nam dale

"Bilo je že več prelomnih trenutkov, ki bi lahko pomenili konec se-

cija, saj smo morali za vsak poseg v

nizirali, zato smo delali naprej do

jemske dejavnosti v Gornji Radgoni.

konca junija, ko smo morali sprejeti dokončno odločitev zaradi raz-

Prav

nepremičnine

prostor najprej prositi za dovoljenje

Gospodarsko razstavišče, potem pa

še Ljubljanski sejem, ki je imel našo
denarnico."

in seveda

upanje, da bomo Agro lahko orga-

stavljavcev, ki imajo z nastopom

40

gotovo je bila eden takih tre-

nutkov osamosvojitvena vojna. Še 8.
julija 1991 smo imeli v Gornji Radgo-

ni vojno in jugoslovansko vojsko, ki
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nišne sejme, kakršen je recimo

minjajo. Je obisk sejma danes zanje

izgubili 60 odstotkov jugoslovanskih

sejem pogrebne dejavnosti. Za

drugačno doživetje kot nekoč?

razstavljavcev. Kljub temu smo se od-

katero področje bi ocenili, da ima

"Povsem

ločili, da bomo sejem izvedli, kakršen

največji potencial?

spremenilo veliko, začenši z odno-

je

rušila

Hkrati smo takrat

po mestu.

koli že bo, na koncu je bil uspešen."

"Zagotovo

-

nišni

-

sejmi pa so

zelo odvisni od trenutnega stanja v
ki jo pokrivajo. Recimo grad-

in obiskovalcev
do sejma. Tudi sama narava sejma
je danes drugačna. Pred 40 leti, ko
som razstavljavcev

Vsako leto so na sejmu poleg razstavnega programa tudi številne

branži,

okrogle mize, velikokrat so tu lan-

beništvo je dejavnost, ki zelo niha,

je bil za razstavljavca prestiž, da gre

sirane razne ideje, podpisujejo se

ima

na sejem

dogovori. Kdaj je sejem prevzel še

ri lahko sledi kriza, kar se izraža
tudi na sejmu. Najbolj konstantna

to drugo funkcijo, poleg osnovne-

vzpone

in padce, konjunktu-

je bil drugačen gospodarski sistem,

in predstavi svojo blagovdanes je to njegova eko-

no znamko,

nomska računica.

Na sejem

bo šel, če

pokazala pri

bo imel od tega koristi. Obiskovalci

Ribolov in Naturo, s katerimi smo pokrili predvsem varovanje narave in biodiverzitete. To

so v preteklosti iskali predvsem do-

lahko tam videli stvari, ki jih niso

edini

je trend, ki ga tudi v svetu cenijo.

mogli videti nikjer drugje, recimo

kmetijsko-živilski sejem v državi

Drugi sejem, ki se razvija in bi imel

nove modele traktorjev tujih proi-

moji oceni možnosti za nadaljnjo

zvajalcev. Ljudje so prišli iz radove-

ga razstavljanja?
"Najbolj je dobil sejem današnjo
obliko v času

osamosvojitvi,

po

kajti takrat smo se začeli zavedati,

da smo največji in
in

da

imamo

sejem

v

pravzaprav

tudi neko poslanstvo.

V Jugoslaviji je

bil

največji

Sadu,

Novem

prav

tovrstni

tako

rast se

je, zanimivo,

sejmih Lov,

po

godek ali pa šli na sejem zato, da so

dnosti, pa tudi zaradi družabnosti,

rast, je Medical."

da so se srečali

je

in

Delovanje Pomurskega sejma ima

dli

države neke vrste

Danes pridejo

smo

veliko multiplikativnih učinkov v
lokalnem okolju. Kako bi lahko lo-

naš

kalna oblast pomagala v smislu iz-

več zaradi druženja."

ki smo ga poimenovali Agra,
tudi vlogo spodbujevalca razvoja

boljšanja infrastrukture, da bi še

sejem.

zastavili

svoj kmetijsko-ži-

Po osamosvojitvi

strategijo,

da bo imel

sejem,

kmetijstva v Sloveniji, ki bo skrbel
za strategijo

in

vizijo slovenskega

"To je glavna težava sejemske dejavnosti v Gornji Radgoni,

ki

je presegla

okvire tega mesta.

Kje je danes vaša konkurenca? Do

lo obiskovalcev

kod sega vaš primat osrednjega

lo prebivalcev kraja tudi do petkrat.

V času Agre števi-

sejma preseže

Obstoječa logistična in prometna

"Agra obvladuje

infrastruktura v mestu pa ni temu
primerna, kar je največja ovira za

500

kilometrov.

na vzhodu segamo do

To pomeni,
Novega

da

Sada,

nadaljnji razvoj

sti. Absolutno bi morali poskrbeti

ji, na zahodu pa

in Welsa v Avstrido Verone. Znotraj

za železniško povezavo z Avstrijo

tega prostora nimamo resne konku-

za oživitev obstoječe železniške po-

rence. Seveda se pojavljajo lokalni

vezave med Gornjo Radgono

sejmi tudi na tem območju, ampak

tomerom, da bi lahko čim več ljudi

glede vsebine in pomena sejma v tej

pripeljali na sejem z javnim prevo-

regiji nimamo konkurence.”

zom.

Medtem ko

vala priključno cesto na avtocesto.
To je ključnega pomena, saj danes

Agra

ostaja kraljica

sejme

z drugimi vsebinami. Poleg

sejma gradbeništva so tu še neka-

po žaru.

kaj potrebujejo, ne

1

in Lju-

Radgona bi prav tako potrebo-

obiskovalci sejma ne vedo, kje naj
zavijejo z avtoceste, ker niti ni pravega

C

t

,

in

izvoza."

tere aktualne tematike, od zelene-

okolja do zdravega življenjskega

Štirideset

let opazujete obiskoval-

sloga. Organizirali ste tudi povsem

ce sejma,

tudi ti se verjetno spre-

ga

če

dišalo

oni bolj iz poslov-

sejemske dejavno-

na severu do Rieda

Pomurskega sejma, razvijate še

tudi

števi-

kmetijsko-živilskega sejma v regiji?

okoli

nih nagibov,

je

bolj razvili sejemsko dejavnost?

kmetijstva in podeželja."

prostor v radiju

in spili,

vedno

skupaj kaj poje-

imela vsaka republika nekdanje
vilski
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je Agra sejem, ki lahko še

Preostali

raste.

drugačno. V 40 letih se je

Janez Erjavec Foto:

Aleš CIPOT

"Na sejmu se ljudje
ne zadržujejo dolgo
na enem mestu ,
gre za dinamičen
proces , kakršen je

v trgovskih centrih

"
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Agra je kmetijsko-živilski sejem brez

resne konkurence
Foto:

v regiji.

Jure ZAUNEKER
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• Občina Vipava od jutri do 31. avgusta javno razgrinja

vipava

podatke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Nad pomanjkljivosti z novo bazo podatkov
Občina Vipava od jutri do 31. avgusta javno

za javno razgrnitev izpostavil

razgrinja podatke o nadomestilu za uporabo

pooblaščeni

stavbnega zemljišča. Z lani sprejetim odlokom

nist Rafael Bizjak, to ustreza

uvaja več novosti, da bi zagotovila pravičen sistem

550

odmere in se izognila morebitnim

800

občinski

gradbenim

parcelam

po

metrov

za

kvadratnih

de

kakovostno bazo podatkov;

gradenj

dinamiko

na

deset novih objektov na
Tratnik
je

lani spre-

jela nov odlok

o

nadomes-

tilu

za

uporabo

nekaj

možnost priključitve na-

njo.

stavbnega

prinaša

zemljišča, ki

in

Na

občini so

pospremili

spremembe

željo

z

po

novosti. NUSZ bo odmerila

vičnejši

na podlagi

občanov ter odpravi

kov

iz

uradnih podat-

evidenc

geodetske

ne več

uprave in

na

osnovi

napovedi občanov, ključna
novost

je

pa

mestilo

višje

nado-

nezazidana

za

poma-

evidencah,

v

predvsem pa z namero,
lastnike

bnih

pra-

obremenitvi

njkljivosti

nezazidanih

da bi
stav-

spodbudili k

zemljišč

njihovi prodaji.

lo treba doslej za
dratnih

1000

kva-

veliko

metrov

ne-

zazidano stavbno zemljiš-

Še 55 hektarov
zemljišč

novem treba plačati

157

je
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celo,

gradnji,

bo

220

poslovni

stanovanjsko

in

znesek

nado521

37

NUSZ se

občini

v

parcel
parcel

za

poslovno gradnjo. Občina je v

bazo

podatkov

ljišč

namen,

po

novem

opremljenost
spodarsko

z

upošteva
javno

go-

infrastrukturo

Občina

Vipava

zemljišča,

hektarov

kar

skupaj znese

nezazidanih

bnih zemljišč.

bo pred

55

stav-

Kot je v gradivu

novo odmero

NUSZ

zato pripravlja javno razgrnitev

lastnike

o prodaji, naku-

ali

nepremičnin,

in

uredijo

na

njihovih

delih

območni

enoti

Občina bo nove podatke,

ki bodo

sredovala

od-

tudi nezazidanih.

za

odmero

lastnikom

predvidoma

po-

v

septembru, ko bo še vedno

vzpostavlja
stavbnih

osnova

nadomestila,

napa-

čas

za pripombe.

•

157

služi tudi javna raz-

evrov bo novem

grnitev.

znašalo
Osnova

nadomestilo za

so pravi podatki

1.000

še

vključila

več kot 400 nezazidanih stavbnih zemljišč za stanovanjski

odmeri

Temu

občini

najemnem razmerju

stavbah

se

za

NUSZ za to kategorijo zem-

evrov.

ob

je

nepozidanih

mestila poskočil z 69 na
Občina

da

izkazalo,

par-

veliko

namenjeno

evidenc

Na

medtem ko lahko podatke o

posoda-

evidenco

zemljišč,
Pri pregledu

zdaj

in

bazo podatkov za

novo

bo

enako

morebitnim

in

cele.

geodetske uprave.

rila čim bolj pravično

NUSZ

ve-

ali opremljenosti par-

dedovanju

150 vlog za spremem-

občina

na-

zemljišča,

likosti

pu,

bi nadomestilo odme-

Da

denimo

plačilo,

za

rabi

obveščanju

ali

bo namenske rabe.

mero

odšteti dobrih 46 evrov,
evrov. Za

bližno

o

hkrati pozivajo k sprotnemu

zadnjem obdobju prejela pri-

blja

nezazidanih stavbnih

55

strani pa je občina v

drugi

zavezancu

menski

leto

zamenjajo

pripombe

na odmero,

vplivajo

o

prodajo,” je navedel Bizjak. Na

kam,

če za stanovanjsko gradnjo
po

pozidajo,

ne

Las-

upravi

vseh ključnih okoliščinah, ki

let kar je absurdno stanje.
Vendar lastniki teh zemljišč

izognila

zemljišča. Če je bi-

stavbna

posredujejo

po

imamo zalogo za najmanj

Občina Vipava

strani.

tniki lahko občinski

enostanovanjski objekt “Gle-

pomanjkljivostim, pa želi najprej vzpostaviti

Alenka

občinski spletni

urba-

Gradivo
občanom

s

podrobnostmi

tega meseca

dežu

bazo'

do

v

bo

konca

na voljo na

občine,

krajevnih

posodobila

jutri

od

se-

kvadratnih

metrov

zazidalnega
zemljišča

prostorih

skupnosti

podatkov

in

na

tudi za

nezazidana

stavbna

podatkov.
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Slovenski in tuji gradbeniki
so lani povečali prihodke
vasilij.krivec@finance.si

Čisti prihodki
je

od

proda-

slovenskih gradbenih

podjetij, ki so po splošni
kvalifikaciji

dejavnosti re-

gistrirana v dejavnosti F,

dobrih pet

To

vodilni sto-

marže gradbenih projektov. Deleži negradbenih

tici so močno zastopane tudi

prihodkov sto najuspešnej-

kar za slabih 13 odstotkov več
kot leta 2018. V GZS ob tem
poudarjajo, da

del poslov v

milijard

kot leta 2018.

je ena

izmed sklepnih

Globalni

presegli 1.200 milijard
evrov
In

kaj se je lani

dogajalo na

Slovenije. Družbe v dejavno-

gradbiščih po svetu?

sti gradbeništva so povečale
neto čisti dobiček za 11,7 mili-

datkih Deloittovega poročila

Po po-

jona evrov, na 169 milijonov,

Globalne sile v gradbeništvu
za leto 2019 je sto največjih

kar je za 7,5 odstotka več kot

gradbenih podjetij na svetu v

predlanskim, to pa tudi po-

letu

2019

1.240

ustvarilo za dobrih

milijard evrov prihod-

bičkom poslovale že tretje le-

kov,

to zapored. EBITDA seje po-

kot leta

večala za 6,3 odstotka, na sla-

kar je pet odstotkov več
2018.

Poročilo obsega

ba

402 milijona evrov. EBIT-

analizo gradbenega sektorja
na svetovni ravni in razkriva

DA

marža seje povečala za 0,1

strategije ter poslovne rezul-

odstotne točke, na osem od-

tate najuspešnejših gradbenih

stotkov, pri čemer so stroški
dela v dodani vrednosti na-

podjetij v letu 2019.

»Prihodki v gradbeništvu

rasli za 1,7 odstotne točke, na

so

slabih 73 odstotkov. Dodana
vrednost na zaposlenega seje

v oddelku poslovnega sveto-

zvišala za 1,5 odstotka, na

vanja v Deloittu,

32

tisoč evrov, število zaposlenih je bilo večje za dobrih 11

lani še naprej

naraščali,«

pravi Mitja Kumar,

»V poročilu

partner

in dodaja:

ni upoštevan uči-

nek pandemije

COVID-19

na

odstotkov, merjeno po opravljenih delovnih urah je bilo

bomo več vedeli pozneje.

v gradbeništvu zaposlenih

povedi za svetovno gospodar-

45.600 ljudi. Podatki

o bruto

stvo so v senci pandemije ne-

plačah v gradbeništvu v letu

gotovi, vendar gradbeni sek-

2019 kažejo na dvig v povprečju za 2,2 odstotka, pri čemer

finančne rezultate, o katerih

tor

ostaja

odporen, letos

se

pričakuje skromna rast.«

Lani so

1.318 evrov.

zaznali 3,3-odsto-

Največ prihodka ustvarili
kitajski gradbinci

tno realno rast obsega grad-

Med stotimi gradbenimi pod-

benih del.

poročila za

jetji z največjimi prihodki še

leto 2019 je AJPES predložilo

vedno prevladujejo kitajske

Letna

in povečale majhne

ših ameriških, evropskih in

družbe, pred-

azijskih

podjetij

so

v letu

Največje število podjetij

2019 znašali 36, 21 oziroma
18 odstotkov njihovih sku-

med vodilnimi stotimi priha-

pnih svetovnih prihodkov;

ske, ter iz ZDA, Francije in Špa-

nije.

ja iz Japonske (15), sledijo ZDA
s

13, Kitajska z 12 in Združeno

poslovanje na tujih trgih:

priložnosti za rast v

tujini so za gradbena pod-

skih gradbincev je predvsem

jetja strateško nujno potrebne. Vodilnih sto podje-

v velikosti kitajskega gradbe-

tij je zunaj domačih trgov

nega trga glede na to, da je

skupno ustvarilo približ-

za

prevlado kitaj-

delež prodaje azijskih

pod-

no

19

odstotkov prihod-

jetij na tujih trgih v razmerju

kov. Podjetja, ki največ po-

do skupnih globalnih prihod-

slujejo v tujini, so evropske skupine, sledijo pa jim

kov manjši od deležev drugih
podjetij na lestvici top

100.

Američani;

marže: vse bolj

Kitajska in korejska podjetja

krčenje

so s prevzemi sicer okrepila

kompleksni projekti,

svojo navzočnost tako na azij-

enakomerna porazdelitev

skem kot tudi na evropskem

tveganj

trgu ter trgih Severne in Juž-

strankami ter ostra konku-

ne Amerike, vendar Evropej-

renca povzročajo

ci ostajajo tisti, ki delujejo na
največ mednarodnih trgih.

marž. Povprečna stopnja

Finančni rezultati najuspe-

davki v gradbeni dejavno-

šnejših gradbenih podjetij na

sti je v minulih štirih letih

2019 mešani. Več kot polovica jih je dosegla rast prihodkov od pro-

znašala med pet in 5,6 odstotka.

svetu so bili v letu

med

ne-

izvajalci in
krčenje

dobička pred obrestmi

in

obeti za prihodnost: tre-

daje,

deseterica kar dvome-

nutna ocena rasti gradbe-

stno,

medtem ko so prihod-

nega sektorja za leto 2020
je bila zmanjšana na 0,5 od-

ki

13

družb s seznama največ-

jih sto upadli za več kot deset

odstotkov.

Na-

je povprečna bruto plača la-

ni dosegla slabih

V

vsem japonske injužnokorej-

Razlog

benih družb, ki so jih zbra-

meni, da so z neto čistim do-

druge azijske

prihodki

poslovanja slovenskih gradGospodarski zbornici

nih prihodkov.

kraljestvo z 11 podjetji.
največjih gradbincev

na

tu-

in tuja podjetja, kijih podatki AJPES ne zajemajo.

ugotovitev glede rezultatov

li
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rast

šajo 44 odstotkov vseh global-

di podjetja zunaj dejavnosti

evrov, kar je za pet odstot-

kov več

družbe, katerih prihodki zna-

gradbeništvu opravljajo

so lani za malenkost presegli

družb, kar je

bilo 77 družb več kot predlanskim. Dodana vrednost seje
zvišala na 1,5 milijarde evrov,

7.283 gradbenih

VASILU KRIVEC

Glavne

ugotovitve

iz

Deloittovega poročila

Med najpomembnejšimi ugotovitvami Deloittovega poro-

stotka, vendar se bo ta delež razlikoval po regijah. V
državah v razvoju je priča-

kovan dvoodstotni padec
pred vnovično, petodstotno rastjo v letu

2021.

Raz-

diverzifikacija portfeljev:

vita gospodarstva bodo v
letu 2020 verjetno zabeležila 1,5-odstotni upad, v le-

številne družbe v gradbe-

tu 2021 pa znova dvoodsto-

nem sektorju razpršijo svoj

tno rast.

čila so:

portfelj poslovnih storitev,

da bi

dosegle trajnostno

25

04.08.2020

Finance

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

1/2

Površina: 1.129 cm2

Gradbinci imajo letos dovolj posla,
več negotovosti za prihodi! nje leto
Precej podjetij je letos zaradi
negotovosti ustavilo načrtovane

gradbene projekte, gradbinci pa poleg
novih javnih projektov od države
pričakujejo, da bo poenostavila
postopke izbire izvajalcev prijavnih

naročilih in omogočila hitrejše
pridobivanje gradbenih dovoljenj
IVASIUJ

nih gradbenih del

KRIVEC

vasilij.krivec@finance.si

Slovenska gradbena podjetja so mo-

rala letos zaradi znanih vplivov pan-

na stanovanjskih stav-

no dovoljenje, za katero sta potrebna oko-

bah višja za 3,6, na nestanovanjskih pa
nižja za 1,3 odstotka. Vrednost opravlje-

predvidoma čakali do konca tega leta. Za-

na gradbenih inženir-

to pozdravljajo zakon o interventnih ukre-

skih objektih je bila prav tako nižja, in sicer za 4,5 odstotka.

pih za omilitev in odpravo posledic epide-

Poglejmo še gibanje stroškov. Statistič-

sodišče Republike Slovenije, saj so Društvo

urad Republike Slovenije je izračunal,
da so se v prvem četrtletju letos gradbeni

za sonaraven razvoj Focus, Društvo za pre-

deno.

stroški za nova stanovanja v primerjavi s
prejšnjim četrtletjem zvišali za 2,1 odstot-

ohranjanje naravne dediščine v začetku
maja vložili pobudo za presojo ustavnosti

Precej več negotovosti je za prihodnje le-

ka. Stroški gradbenega materiala so se zni-

členov,

to, pri čemer stavijo na ukrepe države. Od

žali za 1,1 odstotka, stroški dela pa so se zvišali za 5,9 odstotka.

V GIC Gradnjah so do konca

demije

koronavirusa

namiko

zmanjšati

svojih gradbenih

di-

aktivno-

nih gradbenih del

sti, kljub temu pa za letos ostajajo optimistična, saj imajo večino svojih

zmogljivosti do konca tega leta zase-

nje pričakujejo več javnih projektov ter hi-

ni

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

ljevarstveno in vodno soglasje, pa bodo

in pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Ven-

mije COVID-19, ki ga zdaj ocenjuje Ustavno

učevanje rib Slovenije in Lutra

- inštitut

za

ki opredeljujejo gradnjo objektov.
leta

zasedeni
Cajzek, direktor gradbenega podje-

Pomgrad opaža negotovost pri

Ivan

dar najprej poglejmo, kaj se letos dogaja z

investicijah

tja GIC Gradnje, pravi, da posledice zaradi

vrednostjo opravljenih gradbenih del, pri

V Pomgradu so zmanjšano dinamiko gradbenih del zaznali tako pri večjih projektih
kot tudi pri prenovi državne in občinske cestne infrastrukture. »Pri prenovi cest smo

beni panogi in v njihovem podjetju. »Tudi

od naročnikov v času epidemije prejeli ob-

v panogi gradbeništva smo morali prilago-

vestilo, da se do preklica izvaja zgolj pregledniška služba,« pravi direktor tega pomurskega gradbinca Iztok Polanič in doda-

diti delovne procese in upočasniti aktivnosti, na nekaterih deloviščih pa smo dela tu-

čemer statistika potijuje upad gradbenih
aktivnosti.
Vrednosti

opravljenih gradbenih

del

letos nižje
Po

podatkih Statističnega urada Republi-

ke Slovenije (Surs) je bila v prvih petih mesecih letos vrednost opravljenih gradbe-

nih del

za 3,2 odstotka nižja od vrednosti

srednjih podjetij

ja, da mala in srednja podjetja niso začela
izvajati projektov, saj niso vedela, ali bodo

prvih mesecev korone, ko seje velik del ak-

tivnosti deloma ali popolnoma ustavil, čuti
vse gospodarstvo, kar se seveda kaže v grad-

di ustavili,« pravi Cajzek in dodaja, da seje
dinamika gradnje ustalila šele po določenem času, do konca tega leta pa imajo za-

v istem lanskem obdobju, pri čemer je bila

dobila obljubljena evropska sredstva.

Tre-

dovoljivo zasedenost, predvsem zaradi več-

vrednost teh del na stavbah nižja za 7,3, na

nutno dela na njihovih gradbiščih potekajo

jih projektov, ki sojih izvajali že pred koro-

gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 od-

nemoteno, njihove zmogljivosti so do kon-

no

stotka. Majska vrednost opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič

ca leta zasedene.

zapored. Marca je bila nižja za 2,1, aprila pa

in še trajajo.

V prvi polovici tega leta manj

gradbenih dovoljenj

za 6,9 odstotka. Maja seje vrednost opra-

Riko opozarja na predolge
administrativne postopke

vljenih gradbenih del na letni ravni znižala za 13,4 odstotka, v primerjavi z aprilom

V

Riku bodo do konca leta ohranili obseg
del, mogoče ga bodo celo povečali, pri če-

tos ne izvajajo daljših projektov, manjka no-

letos pa je bila nižja za 2,8 odstotka. Majska
vrednost del, opravljenih na stavbah, jebi-

mer potrjujejo, daje epidemija ohromila

jetno manjšemu investicijskemu ciklu,

dinamiko, še posebej pri gradbenih delih

so njihova opozorila in strah pred premalo pripravljenimi novimi projekti upraviče-

Gradbinci opozaijajo, da podjetjem, ki le-

la na letni ravni nižja za 17,4, na gradbenih
inženirskih objektih pa za 11,7 odstotka.

administrativne postopke v Sloveniji.

Tudi na mesečni ravni je vrednost opravljenih del upadla že tretjič zapored. Vred-

ko navajajo primer ureditev vozlišča železniške postaje Pragersko. Ponudbo so od-

nost opravljenih gradbenih del na stavbah

dali novembra 2017, pogodbo so

je bila maja glede na april nižja za 0,3 od-

nih postopkih, povezanih z javnim razpisom, podpisali šele junija lani, na gradbe-

stotka, pri čemer je bila vrednost opravlje-

v tujini. Hkrati opozarjajo na dolgotrajne
Ta-

po prav-

vih naročil.

Trenutno

gre to pripisati verda

ni, pa dokazujejo tudi podatki Sursa o izdanih gradbenih dovoljenjih. Upravne enote so v prvi polovici tega leta za gradnjo in

prenovo stavb izdale nekaj manj kot 2.400
gradbenih dovoljenj, kar je za22 odstotkov
manj kotvprvih šestih mesecih lani. Za sta-
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odstotkov manj. Skupna površi-

ku menijo, da se investicijski potencial za-

Ivan Cajzek pa poudarja, daje gradbena panoga zaradi epidemije v posebnih časih, zato nujno potrebuje zados-

v prvi polovici leta 2020 načrtovanih

radi svežnja ukrepov Evropske unije ne bo
zmanjšal. Vendar za prihodnje leto ne mo-

s konkretnimi projekti vključena tudi

novanjske stavbe je bilo izdanih za petino
manj gradbenih dovoljenj, za nestanovanj-

ske
na

pa 24

stavb naj bi bila približno

610

tisoč kvadra-

previdnejši pri napovedih, kaj se bo s celotno panogo dogajalo prihodnje leto. Le v

Ri-

ten obseg naročil, pri čemer mora biti

manj

rejo napovedati, kaj se bo zgodilo na sloven-

od skupne površine stavb, za katere so bila

skem trgu oziroma s slovenskimi gradbenimi podjetji. Upajo le, dabodo evropski ukre-

država z javnimi naročili. Na uspešnost
panoge bo poleg zadostnega obsega
del po njegovem mnenju vplivalo več

ci prejšnjega leta. Skupna površina stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 16, sku-

pi vslovenskogradbeno panogo prinesli po-

dejavnikov. Cajzek za konec opozarja

zitivne učinke.

na preprečevanje socialnega dumpin-

pna površina nestanovanjskih pa za 30 odstotkov. Tudi junija je število gradbenih do-

Precej bolj zadržanje Iztok Polanič,

ki pravi, daje

voljenj za stavbe na letni ravni upadlo, in si-

njihovega podjetja in dogajanja v ce-

njujejo kadrovske in referenčne pogo-

cer za 19 odstotkov, v primerjavi z majem

lotni gradbeni panogi še prezgodaj.
»Gradbena panoga bo v prihod-

je o zahtevnosti in obsegu razpisanih

tnih

metrov, kar je za 23 odstotkov

gradbena dovoljenja izdana v prvi polovi-

tega leta pa sojih izdali za

Posebni

12 odstotkov več.

ukrepi za posebne čase

za napovedi poslovanja

ga in vzpostavitev dobre prakse pri oddaji javnih naročil podjetjem, ki izpol-

del. Dodaten poudarek bi bilo treba na-

njem letu odvisna tudi od državnih

meniti izbiri ustreznih izvajalcev del,

ukrepov, ki bodo v prid domačega go-

ki

spodarstva in pospešujejo financira-

tevani obseg letne realizacije, primerljiv vrednosti razpisanih del.

Medtem ko naših sogovornikov obseg njihovih gradbenih aktivnosti in poslovanje

nje investicijskih projektov,« konču-

do konca tega leta ne skrbita, pa so precej

je Polanič.

redno zaposlujejo in dosegajo zah-

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

9
Letos delamo

nemo-

zaradi koro-

teno, zaradi

navirusa

ukrepov za

morali zmanj-

zaščito ljudi

šati dinamiko

in priporočil

gradbenih

državnih

aktivnovendar

institucij je

sti,

dinamika

imamo do

manjša.

konca leta
dela dovolj.

■ Iztok Polanič,
Pomgrad

Ivan Cajzek,
GIC Gradnje
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Upokojeni, a še naprej delajo
Po spremenjeni pokojninski zakonodaji lahko ljudje,

za upokojitev, poleg plače prejemajo še
v

Kranj
je bila

-

Zavrl
Letos

ga dela štirideset odstotkov

Žlebir

na začetku leta

v pokojninskem sis-

temu uveljavljena prilagojena ureditev

kom-

možnosti

biniranja statusa aktivnosti s

starostne pokojnine.

Koliko jih uživa dvojni

status
Zanimalo

je,

nas

koliko

sta-

rostne pokojnine nekaj

več

rovanja z devetdeset odstot-

kot

ki prednjačijo zaposleni pri

rideset odstotkov starostne

pravnih osebah, sedem od-

pokojnine
evrov,

lijona evrov.

minja se ureditev prejemanja dela pokojnine ob hkrat-

lidsko

lih pa je zanemarljivo malo.

podaljševanju aktivno-

nem

sti v polnem obsegu.

Zava-

ninski sistem pa pojasnjujejo, da v času aktivnosti poleg
plače dobijo še del pokojni-

dejavnosti

decembra

pokojnine

Gorenjskem

na

je dvojni

jo zahtevo za izplačilo štiri-

valo 1055 ljudi.

deset

pa na Gorenjskem beležijo
1064 uživalcev štirideset od-

nošolsko

stotkov starostne pokojnine
in dvajset odstotkov predča-

in

sne pokojnine, od tega

neje pa se jim bo
dvajset

izplačeva-

odstotkov

staro-

takrat uži-

status

stne pokojnine. Pred tem je

uživalcev

veljalo, da lahko zavarovanci

kov starostne

Junija letos

štirideset

1039
odstot-

javne

uprave,

sledijo bolnišnična in zdra-

stno upokojitev, lahko poda-

kas-

vstvena

splošna

dejavnost,

pokojninske dobe bo pokoj-

cestni tovorni promet, viso-

nina odmerjena v višjem od-

košolsko izobraževanje,

stotku, kar je učinek za posameznika na dolgi rok. Se-

zdravstvena

in-

ženirske dejavnosti in teh-

trgovina

nine. Če nadaljujejo delo, se

V državi je

ta čas

dvojni

žno z

jim del starostne pokojnine

tus uživalo

11.528

prejemni-

preračuna na štirideset od-

kov štirideset odstotkov sta-

stotkov.

rostne

pokoj-

Poleg polne

vklju-

čitve v zavarovanje ta ureditev

stimulira tudi obvezno

vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma

zavarovalni čas,

dar najmanj

ven-

štiri ure dnev-

sta-

učinke predvsem

Zanimalo nas je tudi, ko-

z

za

drža-

težko ovrednotiti, saj

vo

je

interventnimi zakoni dr-

prejemnikov

namenja ZPIZ in kolikšen

spevkov, čakanje na delo, se-

dvajset odstotkov predčasne

je učinek glede na dejstvo,

daj

pokojnine.

da

men

363

Največ uradnikov,
zdravnikov in učiteljev
Zanimala nas j e tudi struk-

ljudi z dvojnim statuKar 66 odstotkov jih je

som.

posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmer-

iz zasebnega sektorja, 43 odstotkov iz javnega. Moških je

nega dela pokojnine upravi-

nekaj

čen do izplačila sorazmerne-

(prete-

žava zagotavljala plačilo pri-

oziroma dvajset ur tedensko, in sicer bo tudi tak
no

na drobno

živili) in sodstvo.

veda pa smo v času koronavirusa, ki ni normalen in je

pravico

in

tura

več kot 61

odstotkov,

-

ninske dobe brez dokupa ali

25 uživalcev dvajset odstotkov predčasne pokojnine.

starostne

ne, kar pomeni trenutni bolj

izobraževanje,

sti za javni red in varnost,

odstotkov

starostni-

zunajbolnišnična

osnov-

nično svetovanje, dejavno-

pokojnine

aktivnosti

ši ekonomski položaj posameznika. »Zaradi več pokoj-

dejavnost,

in

(upokojenci) uživajo dvajset

učinkih

kov in vplačevanju v pokoj-

ureditev,

izplačevala tri leta,

o

ostajajo na

lani, ko je še veljala prejšnja

starostne

vprašanje

upokojencev, ki

izpolnjujejo pogoje za staro-

jim bo lah-

Na

daljše

vanje za polni delovni čas in

se

Boljši gmotni položaj

letošnjega februarja) največ
delu, na prvem mestu najdemo na področju splošne

odstotkov

milijona

25,1

Po dejavnostih (analiza je iz

stotkov predčasne ali staro-

pokojnine, ki

za šti-

o

rovanci ali upokojenci, ki so
vključeni v obvezno zavaro-

stne

in

uživalcih dvajset od-

nam je postregel s podatki

10.538

preosta-

evrov

skupaj torej 25,7 mi-

dva odstotka in pol zaposle-

nih pri zasebnikih,

(ZPIZ)

640 tisoč

stotkov je samozaposlenih,

vod za pokojninsko in invazavarovanje

Za-

stotkov predčasne ali

ljudi ima dvojni status.

lo

dvojnim statusom je

žensk nekaj manj kot 39 odstotkov. Glede na vrsto zava-

statusom upokojenca. Spre-

ko

z

državi nekaj več kot deset tisoč, na Gorenjskem okoli tisoč.

Danica

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

ki ostanejo zaposleni tudi po izpolnitvi pogojev

štirideset odstotkov pokojnine. Takih

liko

denarja

ljudje

za

to

ostajajo

dlje

ak-

še

krajši delovni čas. Nastimuliranja

daljšega

tivni in vplačujejo v pokoj-

ostajanja v zavarovanju vse-

ninski sistem? Za

kakor ni bil, da nekdo preje-

lo

izplači-

dvajset odstotkov pred-

ma

dvajset ali štirideset od-

časne ali starostne pokojni-

stotkov, ko je na čakanju, a

je bilo v letu 2019 realiziranih 21,2 milijona evrov,

videti, da bodo nastopili tako

navaja ZPIZ. Zaradi uvelja-

nenavadni časi,« odgovarja-

ne

vitve

nove pravice je bilo v

obdobju januar-junij

realiziranih za

seveda nihče

ni

mogel pred-

jo na ZPIZ.

2020

dvajset od-
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Zavod za gradbeništvo do 2,5
milijonskega projekta s področja
požarne varnosti
Ljubljana, 3. avgusta - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pridobil 2,5
milijona evrov vreden evropski projekt FRISSBE - Požarno-varno trajnostno
grajeno okolje. Projekt bo usmerjen v povečanje znanstvene odličnosti ZAG,
predvsem na področju požara in požarne varnosti, ter z njimi povezanih

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

vsebin, so sporočili iz ZAG.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je projekt pridobil v okviru razpisa Widespread: ERA
Chairs, ki poteka znotraj programa Obzorje 2020. Gre za četrti odobren projekt te vrste v
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Sloveniji, trajal pa bo šest let.
Cilj projekta je med drugim okrepiti sodelovanje z industrijo in povečati uspešnost pri
izvajanju raziskovalnih in industrijskih projektov. Vsebina projekta je interdisciplinarna in
se povezuje tudi s projektom InnoRenew CoE mehanizma Widespread: Teaming ter z
aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem.
Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel mednarodni vpliv na področju raziskav,
izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na
Primorskem ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem,
ki bo dobra osnova za nadaljnje sodelovanje na področju razvoja in raziskav ter prvi te
vrste v Sloveniji in širši okolici."

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

Dodana vrednost projekta bo koriščenje zmogljivosti novega Požarnega laboratorija ZAG
v Logatcu, ki ga gradijo in opremljajo s finančno podporo ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar zagotavlja pogoje za
spodbujanje odličnih raziskav na področju požarno-varnega grajenega okolja.
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Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega projekta s
področja požarne varnosti
03.08.2020 10:50

Ljubljana, 03. avgusta (STA) - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pridobil 2,5
milijona evrov vreden evropski projekt FRISSBE - Požarno-varno trajnostno grajeno
okolje. Projekt bo usmerjen v povečanje znanstvene odličnosti ZAG, predvsem na
področju požara in požarne varnosti, ter z njimi povezanih vsebin, so sporočili iz
ZAG.
Zavod za gradbeništvo Slovenije je projekt pridobil v okviru razpisa Widespread: ERA
Chairs, ki poteka znotraj programa Obzorje 2020. Gre za četrti odobren projekt te vrste v
Sloveniji, trajal pa bo šest let.
Cilj projekta je med drugim okrepiti sodelovanje z industrijo in povečati uspešnost pri
izvajanju raziskovalnih in industrijskih projektov. Vsebina projekta je interdisciplinarna in se
povezuje tudi s projektom InnoRenew CoE mehanizma Widespread: Teaming ter z
aktivnostmi zavoda InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem.
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Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel mednarodni vpliv na področju raziskav,
izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem
ter drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra
osnova za nadaljnje sodelovanje na področju razvoja in raziskav ter prvi te vrste v Sloveniji
in širši okolici."
Dodana vrednost projekta bo koriščenje zmogljivosti novega Požarnega laboratorija ZAG v
Logatcu, ki ga gradijo in opremljajo s finančno podporo ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar zagotavlja pogoje za
spodbujanje odličnih raziskav na področju požarno-varnega grajenega okolja.
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Gospodarstvo

Izpod peresa glavnega ekonomista
GZS, od 11. julija do 17. julija 2020
V juniju pričakujemo blago rast zaposlovanja
Od 11. do 17. julija 2020
Majsko zmanjšanje zaposlenosti pretežno vezano na predelovalne dejavnosti
V mesecu maju je bilo po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji 884 tisoč delovno aktivnih
oseb, kar je bilo medletno za 1,4 % manj. V enem letu (maj 2020/maj 2019) je tako bilo število
formalnih delovnih mest (ki imajo podlago v socialnem zavarovanju) nižje za 12.200. Pri pravnih
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osebah se je število zaposlenih znižalo za 9.600, pri fizičnih osebah za 4.100, število samozaposlenih
pa je bilo višje za 1.500, predvsem zaradi prirasta pri številu kmetov (1.200). To je najverjetneje
posledica tega, da so se določeni ljudje, ki so izgubili zaposlitev, svoj osnovni status socialnega
zavarovanja uredili z odprtjem statusa kmeta.
Glede na mesec april (maj 2020/april 2019) se je število izgubljenih delovnih mest po dveh mesecih
naraščanja (v marcu 2.260 in v aprilu 10.500) umirilo na 1.600, predvsem zaradi umika omejevalnih
ukrepov v sektorju gostinstva. Med dejavnostmi so bili največji premiki pri delovno aktivnih
zabeleženi v predelovalnih dejavnostih (1.170 manj) in zaposlovalnih dejavnostih (540 manj), ki so
(zadnje) v osnovi pretežno vezane na povpraševanje po dodatnih delovni sili v prvi našteti
dejavnosti. Znotraj predelovalnih dejavnosti sta bili pri dodatnem zaposlovanju najmočnejši
popravilo in montaža strojev in naprav (+100), proizvodnja farmacevtskih izdelkov (+40) in
presenetljivo, proizvodnja oblačil (+20). V proizvodnji električnih naprav (-220) in izdelkov iz gume
in plastike (-210) je bilo odpuščanje nekoliko višje, predvsem zaradi strukturnih izzivov v prvi
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dejavnosti ter negativnega vpliva avtomobilske industrije na povpraševanje po izdelkih iz gume v
drugi. V gostinstvu se je po umiku omejevalnih ukrepov pričakovano povečalo število delovnih mest,
in sicer za 460.
Ključno pri podatkih o zaposlenosti je oceniti trende v prihodnjih mesecih. Pri Analitiki GZS
ocenjujemo, da se bo zaposlenost v juniju sezonsko povečala, predvsem zaradi zaposlovanja v
gostinstvu in gradbeništvu, medtem ko bo v predelovalnih dejavnostih število delovnih mest še
vedno nekoliko upadlo (800 do 1.000). Za stabilizacijo zaposlenosti so ključni ukrepi sofinanciranja
zaposlenih na čakanju na delo, sofinanciranje skrajšanega delovnega časa ter tudi turistični vavčerji
(za gostinstvo). Raven povpraševanja po slovenskih izvoznih izdelkov je še vedno šibka, kljub
rahlemu izboljšanju v zadnjih 14 dneh. Ukrepi spodbujanja domačega povpraševanja v nekaterih
evropskih državah (78 % blaga izvozimo na te trge) bodo sicer ugodno vplivali na rast izvoza, vendar
je šibkost na mednarodnih trgih visoka, kar je posledica drugega vala epidemije v nekaterih večjih
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gospodarstvih.
Plače v maju krepko višje zaradi izplačila izrednih dodatkov
Majska povprečna bruto plača je bila medletno (maj 2020/maj 2019) višja za 9,5 % (1.890 EUR),
neto plača za 12 %. Ker je bilo v sektorju država manj zaposlenih na čakanju in ker so bili javni
uslužbenci deležni določenih dodatkov (specifični za javni sektor), povezanih z delom v kriznih
razmerah, je bila povprečna bruto plača v sektorju država višja za 16 %, v zasebnem za 6,5 %. Ker
izredni dodatek za zaposlene, ki so delali v zasebnem sektorju (finančne družbe so bile izključene),
ni bil obremenjen z davki in prispevki, je bilo neto povečanja plače v zasebnem sektorju višje (pri 10
%), medtem ko je bila neto povprečna plača v javnem višja za 15 %, podobno kot bruto plača.
Podatki Banke Slovenije kažejo, da so gospodinjstva od začetka leta svoje vloge pri bankah povečala
za 750 mio EUR, obveznosti do bank pa znižala za 100 mio EUR. To pomeni, da ključen izziv pri
spodbujanju domačega trošenja ostaja v tem, kako spodbuditi potrošnike k porabi svojega denarja ter
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novim investicijam, saj privarčevana sredstva v razmerah globalno nizkih obrestnih mer in viškov
likvidnosti ne spodbujajo rasti BDP. Bojazen potrošnikov glede prihodnosti izvira delno iz položaja v
podjetjih, v katerih delajo, zato je obnašanje razumljivo. Ko se bo ponovno povečalo povpraševanje
po izdelkih slovenske industrije lahko sami po sebi pričakujemo tudi dvig zaupanja potrošnikov.
Več v prilogi.
PR:
GZS

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

3. 8. 2020

35

03.08.2020

Si24.news

Ponedeljek, 09:00

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://si24.news/2020/08/03/izsla-je-gzs-zgigm-pr...

Gospodarstvo

Izšla je GZS ZGIGM pregledna
statistična publikacija: Poslovanje
gradbeništva in IGM v letu 2019
GZS ZGIGM je izdala panožno statistično publikacijo Poslovanje gradbeništva in industrije
gradbenega materiala v letu 2020, redno letno panožno publikacijo. Vsi člani GZS ZGIGM boste v
naslednjih dneh na sedež poslovnega subjekta prejeli en izvod strokovne publikacije. Dodatni izvodi
publikacije so na voljo na sedežu GZS ZGIGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.št. 01 5898 242,
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zgigm@gzs.si

IZ PUBLIKACIJE:
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“V letu 2019 se je vrednost opravljenih gradbenih del (po SURS-u) v gradbeništvu že tretje
zaporedno leto okrepila. V 2019 se je začelo naraščanje obsega gradbenih del, zlasti od poletja
naprej, umirjati. V celotnem letu 2019 smo zabeležili 3,3-odstotno realno rast gradbenih del. Pri
gradbeno-inženirskih objektih je bila vrednost gradbenih del višja za 3,2 %, pri stavbah za 3,4 %. Od
tega je bila vrednost pri nestanovanjski gradnji višja za 0,7 %, pri gradnji stanovanjskih stavb pa za
12,7 %. Po bilančnih podatkih gradbenih podjetij (F – dejavnost SKD) so družbe beležile 5-odstotno
povečanje čistih prihodkov iz prodaje, kar je nekoliko več od rasti gradbenih del, in sicer zaradi
povprečne rasti cen gradbenih storitev (pretežno stroški dela), gradbenega materiala kot večjega
obsega poslovanja v tujini. Določen del poslov v gradbeništvu opravljajo tudi podjetja izven
dejavnosti in tuja podjetja, ki jih AJPES-ovi podatki ne obsegajo. Odstopanja so tudi posledica
različnih metod zajemanja podatkov pri AJPES-u (računovodsko) in pri SURS-u (vzorčno).
Letna poročila za leto 2019 je AJPES-u predložilo 7.283 gradbenih družb, kar je bilo 77 družb več
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kot v letu 2018. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 24,1,8 mio EUR oz. za 5 %, na 5.036 mio
EUR. Na domačem trgu so se povečali za 138,7 mio EUR oz. za 3,4 % na 4.201 mio EUR. Na tujih
trgih so se povečali za 103,1 mio EUR oz. za 14,1 % na 835 mio EUR. Delež prodaje na tujem trgu
se je povečal za 1,3 odstotne točke na 16,6 %. Dodana vrednost se je povečala za 166,9 mio EUR oz.
za kar 12,9 % (na 1.461 mio EUR), saj so se stroški blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo 72 %
prodaje, povečali le za 2,8 % oz. za 97,4 mio EUR. Dodana vrednost na zaposlenega se je povečala
za 1,5 % na 32.054 EUR, saj se je zaposlovanje precej povečalo ter je s tem omejilo rast kazalnika
produktivnosti dela. Število zaposlenih je bilo višje za 11,2 % (4.583) in se je povečalo na 45.594
(merjeno po delovnih urah). EBITDA se je povečala za 23,9 mio EUR oz. za 6,3 % na 401,8 mio
EUR. EBITDA marža se je povečala le za 0,1 odstotne točke na 8,0 %, saj so stroški dela (znižujejo
EBITDA in ne vplivajo na dodano vrednost) porasli za 15,6 % oz. za 143,4 mio EUR. Tako so
stroški dela v dodani vrednosti narasli za 1,7 odstotne točke na 72,7 %. Družbe v dejavnosti
gradbeništva so povečale neto čisti dobiček za 11,7 mio EUR oz. za 7,5 % na 168,7 mio EUR.
Družbe so leta 2019 tretje leto zapored poslovale z neto čistim dobičkom. Pri tem so družbe v
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oddelku 41-Gradnja stavb poslovale z neto čistim dobičkom v vrednosti 58,5 mio EUR. Družbe v
oddelku 42-Gradnja inženirskih objektov so ustvarile 33,9 mio EUR neto čistega dobička, družbe v
oddelku 43-Specializirana gradbena dela 76,3 mio EUR.
Analizirali smo poslovanje največjih 30 gradbenih družb po višini prihodkov, ki so skupaj ustvarile
četrtino letne prodaje v dejavnosti Njihovi rezultati poslovanja so bili v letu 2019 slabši kot v letu
2018. Čisti prihodki od prodaje so se znižali za 3,9 %, ustvarjena dodana vrednost se je kljub temu
povečala za 5 %. EBITDA se je skrčila za 3 %. Število zaposlenih v teh družbah se je povečalo za 6
%, kar je vplivalo na padec dodane vrednosti na zaposlenega (-1 %), ki je znašala 45.645 EUR. Neto
čisti dobiček se je skrčil za 10 %.
Število vseh družb v dejavnosti gradbeništva se je povečalo za 77. Dejavnost zaznamuje velika
fluktuacija (nastanek novih in prenehanja delovanja družb, kakor tudi prehodi v druge dejavnosti), in
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sicer predvsem pri mikro podjetjih. Pri tem se je zmanjšalo število velikih družb za 1 družbo, kar je
bilo povezano z reorganizacijo in prehodom gradbene družbe v drugo dejavnost. Število srednjih
družb je naraslo za 49 družb, število malih družb za 127 družb, medtem ko se je število mikro družb
zmanjšalo za 58 družb….”
3. 8. 2020
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Zavod za gradbeništvo do 2,5 milijonskega
projekta s področja požarne varnosti
PONEDELJEK, 3. AVGUST | 10:39

DELI
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Ljubljana, 3. avgusta - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pridobil 2,5 milijona evrov
vreden evropski projekt FRISSBE - Požarno-varno trajnostno grajeno okolje. Projekt bo usmerjen
v povečanje znanstvene odličnosti ZAG, predvsem na področju požara in požarne varnosti, ter z
njimi povezanih vsebin, so sporočili iz ZAG.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je projekt pridobil v okviru razpisa Widespread: ERA Chairs, ki
poteka znotraj programa Obzorje 2020. Gre za četrti odobren projekt te vrste v Sloveniji, trajal pa
bo šest let.
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Cilj projekta je med drugim okrepiti sodelovanje z industrijo in povečati uspešnost pri izvajanju
raziskovalnih in industrijskih projektov. Vsebina projekta je interdisciplinarna in se povezuje tudi s
projektom InnoRenew CoE mehanizma Widespread: Teaming ter z aktivnostmi zavoda
InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem.
Projekt FRISSBE bo po navedbah ZAG imel mednarodni vpliv na področju raziskav,
izobraževanja in inženiringa. "V sodelovanju z InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem ter
drugimi podporniki projekta bomo zgradili močan interaktivni ekosistem, ki bo dobra osnova za
nadaljnje sodelovanje na področju razvoja in raziskav ter prvi te vrste v Sloveniji in širši okolici."
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Dodana vrednost projekta bo koriščenje zmogljivosti novega Požarnega laboratorija ZAG v
Logatcu, ki ga gradijo in opremljajo s finančno podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar zagotavlja pogoje za spodbujanje odličnih
raziskav na področju požarno-varnega grajenega okolja.
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Imate nelegalno gradnjo? Obetajo se novosti, ki jih
morate poznati
Objavljeno 03. avgust 2020 15.24 | Posodobljeno 03. avgust 2020 15.36 | Piše: T. V.
Ključne besede:

gradbeni zakon

osnutek

legalizacija
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Do konca avgusta imate čas podati morebitne pripombe na
osnutek zakona

Odpri galerijo
Bistvena novost predloga GZ-1 je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. FOTO: Uroš Hočevar
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Kaj berejo drug
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Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo poslalo osnutek novega gradbenega zakona (GZ-1), ki naj bi omogočil hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
V primerjavi s prejšnjim zakonom ki je v veljavo stopil junija 2018, uvaja nekatere spremembe:
Ključne spremembe:
–
uvedba »manjše rekonstrukcije« s ciljem, da se olajša gradnja dvigal pri obstoječih stavbah, in drugih manjših posegov v objekte;
–
da se omogočijo hitri odzivi gospodarstva na trenutne trende na trgu, se med začasne objekte dodajajo tudi začasna skladišča;
–
poudarjen je prehod na elektronsko poslovanje in komuniciranje z udeleženci pri graditvi;
–
jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje ali pridobiti uporabno dovoljenje;
–
ponovno se omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
–
na novo se določa pristojnost MOP tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško
investicijo določi slovenska vlada;
–
izboljšuje se problem izbire vodje projekta, in podrobneje ureja naloge investitorja, izvajalca in vodje del;
–
uvaja se pregled dokumentacije za izvedbo, kadar so uporabljene »nestandardne« metode projektiranja;
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Zakon uvaja nekatere novosti pri legalizaciji objektov. FOTO: Jože Suhadolnik
z namenom hitrejšega in učinkovitejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj so predlagane rešitve za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in postopka pred
upravnim organom;
–
rešitve iz interventnih zakonov, sprejetih v času epidemije, se prenašajo v redno zakonodajo;
–
natančneje je urejen postopek integralnega dovoljenja in prevlade javne koristi;
–
prijava začetka gradnje se bolje prilagaja vrsti gradnje;
–
plačilo komunalnega prispevka se iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas pred prijavo začetka gradnje;
–
poenostavlja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe;
–
s spremembami se odpravljajo ovire pri legalizaciji objektov;
–
za enostanovanjske stavbe, legalno zgrajene pred 2018., se uvaja fikcija obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek.

Ohranjajo in deloma dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo, in sicer tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta. Hkrati je jasno
določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje.
Omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem) in
vzpostavlja pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6.
2018 in so ustrezno evidentirane.

Zagotavljanje edinega prebivališča
Na novo predlog zakona ureja postopek v zvezi z odlogom izvršbe, s katerim se sledi odločbi ustavnega sodišča, v kateri je ugotovilo neustavnost in
nezakonitost določb 152. in 156. člena zakona o graditvi objektov. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma.
Spremembe vsebujejo določbe, po katerih bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, omogočeno, da pristojno sodišče presodi
sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo (odstranitev
nelegalnega objekta), v nasprotnem primeru pa bo za pet let odložil izvršitev inšpekcijskega ukrepa (odstranitev objekta).
Omogoči se tudi odlog izvršbe v primeru javnega interesa zaradi neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, če bi se zaradi inšpekcijskega ukrepa
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dejavnost v nelegalnem objektu prenehala opravljati ali bi objekt prenehal obratovati. Javni interes ugotovi vlada na predlog ministra, v katerega delovno
področje spada objekt po namenu.

Pripombe in predloge na osnutek lahko posredujete do 31. avgusta na naslov gp.mop@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

Podprite zgodbe, ki štejejo

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

Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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V JAVNI RAZPRAVI JE NOV GRADBENI ZAKON,
KI POMENI NADALJEVANJE NAPADA NA OKOLJE
IN NARAVO
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Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek novega
Gradbenega zakona (GZ-1), s katerim sporna določila, ki so bila sprejeta v okviru t.i.
interventnih zakonov za blaženje posledic epidemije bolezni COVID-19, prenaša v
redno zakonodajo. Med njimi so tudi določila, zoper katera tečejo postopki na
Ustavnem sodišču.

Četudi je na portalu e-demokracija GZ-1 objavljen kot Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega
zakona, ne gre za spremembo obstoječega zakona, ampak za popolnoma nov gradbeni zakon, ki z novimi
rešitvami prinaša tudi vrsto škodljivih sprememb.
Tako se med drugim investitorjem dovoljuje, da na svojo odgovornost začnejo z gradnjo še pred
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, torej takoj po dokončnosti gradbenega dovoljenja. O tej rešitvi sicer
trenutno že poteka postopek pred Ustavnim sodiščem. Na novo je ministrstvo za okolje in prostor določeno tudi
kot pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij,
kot strateško investicijo določi Vlada Republike Slovenije, pri tem pa ni jasno določene možnosti pritožbe. Lahko
se tako zgodi, da bo ministrstvo tako pripravljalec akta kot tudi tisti, ki ga bo potrdil.
Prav tako pa nov zakon trajno spreminja pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v integralnih postopkih in
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vložitvi tožb. Osnutek namreč zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri presoji vplivov gradnje
na okolje, tako kot je to uredila novela Zakona o ohranjanju narave. Tako država še naprej vodi politiko
povečevanja možnosti za napake, saj se omejuje delovanje tistih, ki lahko na te napake sploh opozarjajo. S tem
se pa posledično tudi dokončno ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje in prostor.
O novi gradbeni zakonodaji Ministrstvo za okolje in prostor zbira pripombe in predloge, ki jih lahko vsi
zainteresirani posredujete do 31. avgusta 2020 na naslov gp.mop@gov.si ali preko portala e-demokracija. Ne
ostanimo tiho.
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