Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 6. 2020
Število objav: 9
Internet: 6
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0
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Naslov

Molk predsednika Pahorja ob rušenju sistema varstva okolja »skrajno neprimeren«

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sledili smeri, ki je zastavljena na ravni Unije, in šli v zelene naložbe, spet govorimo o novih cestah in širitvah
obstoječih. Z vidika novega zagona gradbeništva bi lahko investirali tudi v železniško omrežje.« Podprite Delo Naše
delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno...

Naslov

Obsežna obnova Hotela Brdo brez gradbenega dovoljenja?

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pisma bralcev; 6. 6. 2020

Avtor

Jadranka Grmek

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 8

Površina: 253 cm2

...je sporna tako s strokovnega vidika kot v finančnem in pravnem smislu. Ne vidimo namreč možnosti, da bi bili
predvideni posegi ob upoštevanju slovenske gradbene zakonodaje dopustni brez gradbenega dovoljenja, višina
investicije pa tudi po nižji varianti kar štirikrat presega vrednost, ko bi moral biti po zakonodaji o javnem...

Naslov

Več kot le Modrijani

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Pia Nikolič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...od na primer svetlega zgleda Nemčije, ne upošteva predlogov strokovnjakov. Namesto kulture med prednostne
denimo uvršča le klasične panoge, na primer gradbeništvo. A navkljub prepričanju to nima nujno večjega
multiplikativnega učinka na gospodarstvo od kulture. Zakup člankovCeloten članek je na voljo le naročnikom....

Naslov

Dolgujejo mi 20 tisoč evrov, a frčkajo denar za porscheje

Medij

Onaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Več kot pet let sem poslovno sodeloval s podjetjem, ki se je ukvarjalo s projektiranjem in gradbeništvom. Dobavljal
sem mu gradbeni material, vendar je zaradi slabe poslovne morale in nespametnih poslovnih odločitev zašlo v težave.
Kopičilo je dolgove do svojih...

Naslov

Ford Transit je na voljo z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom

Medij

Revija-tranzit.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg
in je idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo
pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom...
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Naslov

FORD TRANSIT JE ZDAJ NA VOLJO Z UČINKOVITIM NOVIM 10-STOPENJSKIM
SAMODEJNIM MENJALNIKOM

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Administrator

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg
in je idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo
pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom...

Naslov

"Pogoj za uspeh je korektno delo"

Medij

Rogaške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Barbara Furman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 28

Površina: 816 cm2

...pravilom, predvsem pa se je na začetku koronavirusa vse bolj ali manj upočasnilo, če že ne ustavilo. dovolj
pozornosti in časa. Svoje življenje posvečate gradbeništvu. Skupaj z družino pišete uspešno poslovno zgodbo.
Podjetje GIC GRADNJE ima 30-letno tradicijo. Kako ste začenjali? S kakšnimi ambicijami? V podjetju...

Naslov

Proč s socialnim dampingom

Medij

Delavska enotnost, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

G. I.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 403 cm2

...višja brezposelnost, je še toliko boljo pomembno, kot opozarjajo sindikati, da so v gradbene projekte v Sloveniji
vključeni domači izvajalci. Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco, in sicer tako na trgu
gradbenih storitev kot tudi na trgu dela. Pri tem ima prste vmes tudi država. Ta pri infrastrukturnih...

Naslov

Prizadevanju za zmanjševanje plastike se je pridružilo že 48 občin

Medij

Skupnostobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...števila izdelkov za vsakdanjo rabo. Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za distribucijo proizvodov
– za embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni industriji, v avtomobilski industriji, za medicinske pripomočke, za
električno in elektronsko opremo ter v kmetijstvu. K vse večji količini...
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Pahorjev molk ob rušenju sistema varstva
okolja »skrajno neprimeren«
Odstop je pika na i nezadovoljstva članov in članic odbora z
okoljsko in podnebno politiko aktualne vlade, pravi Dušan Plut.
Objavljeno
05. junij 2020 13.15

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

Posodobljeno
05. junij 2020 14.05

Odpri galerijo
Dušan Plut pravi, da priporočila, ki jih je odbor poslal vladi in državnemu zboru, niso bila upoštevana. FOTO: Leon Vidic/Delo
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Maja Prijatelj Videmšek
Po odstopu stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju smo pridobili komentarja dveh njegovih članov o razlogih za takšno odločitev.
Geograf in ekolog Dušan Plut, eden od sedmih članov oziroma članic posvetovalnega odbora (sestavljali so ga še Lučka Kajfež Bogataj, Mojca Dolinar, Andrej Gnezda, Zoran Kus, Rok
Kranjc in Andreja Urbančič), je povedal, da je bilo ključno poslanstvo odbora spremeniti odnose in posege v okolje in naravo v sonaravne.
V odboru so sprejeli ter državnemu zboru in vladi poslali priporočilo, naj se v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19
upoštevajo kriteriji varstva okolja in narave, ki sta tudi ustavni kategoriji. »Žal je interventna zakonodaja šla v drugo smer. Namesto da bi okrepila nadzor in funkcije nevladnih okoljskih
organizacij, jim jih je odvzela. Naša priporočila se niso upoštevala.«

Protikoronski ukrepi bi morali reševati tudi okoljsko in
podnebno problematiko
Plut se zaveda, da je bil predsednik države dolžan podpisati sprejeto zakonodajo, »vendar smo pričakovali, da bo javno izrazil bodisi dvom o členu, ki omejuje dosedanje težko pridobljene
pravice nevladnih okoljskih organizacij, bodisi bo ponovno pozval zakonodajalca, da o členu premisli. Tega ni storil.«
Odstop odbora je pika na i nezadovoljstva članic in članov z okoljsko politiko aktualne vlade, potrjuje Plut. »Nova vlada je po mnenju članic in članov odbora še bolj nenaklonjena spoštovanju
varovanja okolja in narave. Res je, da dela v izrednih razmerah, vendar to ne pomeni, da lahko v prihodnjih 20 letih povozimo vse demokratično sprejete okoljevarstvene standarde.«

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

Želja odbora, tako Plut, je bila, da se z roko v roki gradijo protikoronski ukrepi in rešujejo problemi varovanja okolja in podnebja. »Vse, kar je Slovenija sprejela s pristopom k pariškemu
podnebnemu sporazumu.«
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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!

Andrej Gnezda. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nevladnik Andrej Gnezda: To je bil eden od trenutkov, ko ne
moreš ostati tiho in neopredeljen
Andrej Gnezda iz nevladne organizacije Umanotera je dejal, da je bil »iskreno razočaran, ker sem pričakoval, da se bo predsednik republike – če ne zaradi drugega zaradi funkcije – odzval in
podal mnenje o zakonskih spremembah. To je bil eden od trenutkov, ko ne moreš ostati tiho in neopredeljen.«
Tudi Gnezda pravi, da nihče iz odbora ni pričakoval, da Pahor ne bo podpisal interventnega zakona, »smo pa pričakovali, da bo kot predsednik republike komentiral dogajanje in zavzel jasno
stališče«. Po mnenju Gnezde sprejeta zakonodaja pomeni »nazadovanje na področju politik varstva okolja in postopkov, ki smo jih gradili desetletja,« in zaradi katerih imamo ohranjeno
okolje. Da se ob rušenju tega sistema predsednik republike ne odzove, je »skrajno neprimerno«.
Na ravni EU se spodbuja, naj gredo sredstva, ki bodo namenjena ponovnemu zagonu gospodarstva, v zeleno in digitalno. V Sloveniji ni tako, pravi Gnezda. Napovedane investicije imajo
življenjsko dobo največ 30 let. »To so precej nepovratni projekti, ki bodo za precej dolgo pomenili še več emisij. Namesto da bi sledili smeri, ki je zastavljena na ravni Unije, in šli v zelene
naložbe, spet govorimo o novih cestah in širitvah obstoječih. Z vidika novega zagona gradbeništva bi lahko investirali tudi v železniško omrežje.«
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Obsežna obnova Hotela
Brdo brez gradbenega
dovoljenja?
gi presojanja, kako obsežna naj

arhitektov Ljubljana

Društvo

(DAL) in strokovno javnost je

bo prenova, izdelana

kratkim presenetila novica
o skorajšnjem začetku prenove

naloga. Odločitev

Hotela Brdo.

v smeti« dve leti že plačanega

pred

Senzacionalistično

je bilo predstavljeno, da bo hotel
prenovljen v enem letu, in to za le

torej dobesedno »vrže

Brdo

strokovnega

naj bi zato

predrage. Prenovo

novega vodstva

izve-

dli na podlagi nove arhitekturne

ki je bila izdelana na hitro
tiho v času omejitvenih ukre-

rešitve,
in po

dela.

epidemije covida-19.

pov zaradi

Natečaj ni potekal kot običajno

Izdelava

celotne nove projektne

za osem milijonov evrov namesto

prek Zbornice za arhitekturo in

dokumentacije

štirideset, kar je izposlovalo

novo

prostor Slovenije (ZAPS), tem-

vseh

vodstvo JGZ Brdo. Ob dopadljivih
tridimenzionalnih prikazih je

več v organizaciji vlade, saj naj

kratek čas, saj naj bi hotel odprli

bi se postopek priprave gradiva,

že

bilo povedano,

izdelave

s prenovo

da bodo

nekoliko povečane kapacitete,
na račun pisarn naj bi pridobili
novih sob,

več

predvsem pa bo

izboljšana funkcionalnost hotela.
Rečeno

je bilo, da »ne bo ostalo

nič razen

nosilnih sten«,

dovoljenja, s čimer bi se prenova

še pospešila, saj mora biti

o tem časovnem

lahko

načrtu upravičeno podvomimo,
razen če vključuje razne neregu-

predstavniki vlade, hotela ter

larne bližnjice, kot na primer že

arhitekturne

in krajinske

stroke.

je bila dobra, ambiciozna

in arhitekturno

dela pa

trajali rekordno

maja 2021. Na podlagi izkušenj

iz prakse

projektov in žiriranja

kot tudi izvedba

bi

del naj

časovno maksimalno skrajšal, ker
se je mudilo. Žirijo so sestavljali

Izbrana

naj bi izvedli kar brez gradbenega

primerna

ter krajinsko zelo

omenjeno izogibanje gradbenim in
javnofinančnim predpisom.

Nenavadna je

tudi finančna

plat, kakor je bila javno predsta-

rešitev.

Strokovno preverjen pristop

k

cene naj bi se

vljena. Ponudbene

prenovi je nadvse pomemben, ker

gibale okoli 40 milijonov evrov

pripravljen do začetka slovenske-

je Hotel Brdo del Parka Brdo, ki

oziroma po besedah

ga predsedovanja

je spomenik

Brdo 4000 evrov na

hotel

Evropski

uniji

leta 2021.
Ker nam
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

JGZ

prenove po že izdelanih načrtih

projektna

prenovi

je zgodba o načrtovani

Hotela Brdo že nekaj let

državnega

pome-

na in obenem najpomembnejši

ter. Vendar

protokolarni kompleks v Sloveniji,

prenova obsegala

kjer

dogodki

kvadratnih

in najviš-

pri omenjeni ponudbeni ceni

potekajo

državniški

poznana, menimo,

daje odločitev

mednarodnega

nadvse nenavadna

in

je ravni. Obstoječa hotelska stavba

tako

s strokovnega

da je sporna

vidika kot

smislu.

finančnem in pravnem

vidimo

Ne

možnosti, da bi

namreč

bili predvideni

iz 70. let je

v

posegi

ob upošte-

gradbene

vanju slovenske

zako-

vodstva JGZ
kvadratni meje prvotno načrtovana

pomena

nedvomno dotrajana

in funkcionalno
nezadostna.

ter oblikovno

Gre za

občutljivo

območje in kompleksno nalogo,
zato morajo biti vsi posegi vanj vr-

okoli

18.000

metrov in bi bila torej

nekaj nad 2000 evri na kvadratni
meter. Še manj je jasno, kako se bo
lahko cena prenove, četudi
liko

manj

neko-

razsežne ali razkošne,

zmanjšala na petino.
Z odločitvijo novega

vodstva

nodaje dopustni brez gradbenega

hunske

dovoljenja, višina investicije pa

kakovosti, kar se lahko zagotovi le

premisleki

tudi

z izbiro projekta z natečajem, ki ga

doslej vloženi v projekt prenove

po

presega
po

nižji varianti kar

štirikrat

vrednost, ko bi moral biti

zakonodaji o javnem naročanju

razpisan arhitekturni
Absurdnost

natečaj.

odločitve je še

toliko večja zato,

ker je

bil natečaj

za prenovo Hotela Brdo dejansko
že izveden

leta 2018:

izbrane rešitve
gradbeno

na podlagi

je bilo pridobljeno

dovoljenje, izdelani

so bili tudi vsi izvedbeni
vključno s projektom

načrti

opreme. Še

pred natečajem je bila na podla-

izvede

oblikovne

strokovna

prenova

in

funkcionalne

žirija. Obenem

predstavlja državno

JGZ

zavrženi vsi napori,

Brdo so

Hotela

in denar, ki so bili

Brdo.

konstrukcijo

Ta kompleksno renedvomno potrebu-

investicijo, ki je k izvedbi natečaja

je, da bo lahko tudi

zavezana po zakonodaji,

gostil vrhunske

ki ureja

v prihodnosti

mednarodne

javno naročanje, saj je le tako

goste. Vendar

zagotovljena racionalna poraba

racionalizacija

davkoplačevalskega

čuje neupoštevanja zakonodaje in

denarja.

Kljub očitni neracionalnosti odločitve

-

hotel bi namreč

čeli

prenavljati že danes

JGZ

Brdo svojo

odločitev

-

lahko zavodstvo
utemelju-

je s tem, da so ponudbe za izvedbo

nobena naglica
projekta

ali

ne upravi-

strokovno nepreverjenega pristopa k

izvedbi javne investicije.

Jadranka Grmek,
univ. dipl. inž. arh.,
predsednica

DAL
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Več kot le Modrijani

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

Kultura ima od vseh panog v Sloveniji največji multiplikativni
učinek na gospodarstvo

Otvoritev ljubljanskega poletnega festivala leta 2017, na katerem so nastopili slavni La Fura dels
Baus, je na Kongresni trg pritegnila množico. Med njimi je bilo veliko turistov.
© Borut Krajnc
V torek so kulturni delavci v Ljubljani ponovno protestirali. Tokrat so se v sprevodu sprehodili od
Prešernovega trga do ministrstva za kulturo in tam pustili odslužene predmete, ki predstavljajo
njihov poklic. Aktiv kulturnih delavcev in delavk načrtuje nadaljevanje protestnih akcij, dokler se
ne bo začelo ministrstvo za kulturo z njimi vsaj pogovarjati. S protestom želijo opozoriti tudi na
zategovanje pasu zaradi zmanjšanja kulturnega proračuna, ki se jim zdi napačna rešitev, saj se
delež proračuna, ki ga ministrstvo prejme na podlagi BDP, zmanjšuje že od leta 1991. Samo od
leta 2012 se je zmanjšal za 20 odstotkov. Na čelu ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo
in šport je bil tedaj Žiga Turk. V sklopu tedanjega varčevanja je vlada pod vodstvom SDS
načrtovala odpravo Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra. V istem času je
takratni župan Dunaja Michael Häupl za Mladino povedal, da se avstrijska prestolnica reševanja
iz recesije loteva drugače. Namesto vlaganja v infrastrukturo so se na Dunaju odločili za vlaganje
v kulturo, saj naj bi se to »bolj splačalo«. Za podobno strategijo so se tedaj odločile tudi Nemčija,
Švedska, Finska in Francija. Danes, osem let kasneje, smo se spet znašli »v času recesije, ko si
zaradi negotovosti potrošniki ne upajo in nočejo trošiti,« na blogu opozarja ekonomist dr. Jože P.
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Damijan in predlaga, da »ko zaradi tega podjetja ne morejo investirati, mora vlada nadomestiti ta
izpad agregatnega povpraševanja s povečanimi javnimi investicijami in
neposrednim spodbujanjem zasebnega trošenja. Drugega izhoda iz recesije ni.« Vendar se zdi,
da 14. vlada Republike Slovenije tudi na tem področju, drugače od na primer svetlega zgleda
Nemčije, ne upošteva predlogov strokovnjakov. Namesto kulture med prednostne denimo uvršča
le klasične panoge, na primer gradbeništvo. A navkljub prepričanju to nima nujno večjega
multiplikativnega učinka na gospodarstvo od kulture.
Kaj pa ta izraz, o katerem govorijo tudi kulturni delavci na protestu, sploh pomeni? Multiplikativni
učinek kulture je na primer v Sloveniji med faktorjema 1,5 in 1,7.

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

Pri nas so multiplikativni učinki kulturnih in ustvarjalnih
panog še večji kot drugod.

Ekonomist dr. Andrej Srakar, tako kot Damijan profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti,
odgovarja: »Če investirate milijon evrov v kulturo, boste v narodnem gospodarstvu dobili še
dodatnega pol milijona evrov. Kultura je dejansko na vrhu vseh dejavnosti javnega sektorja po
gospodarskih učinkih.« Po njegovih izračunih imata oglaševanje in raziskovanje trga največji
multiplikativni učinek na gospodarstvo, stavbe in gradnja stavb pa so šele na drugem mestu.
Oglaševanje sodi med osem gospodarskih panog, ki jih uvrščamo v polje kulturnih in ustvarjalnih
gospodarskih dejavnosti. »Zanimivo je, da je po višini multiplikatorjev v sektorjih kulturnih in
kreativnih industrij Slovenija izjema med evropskimi državami, pri nas so ti učinki še močnejši
(kot v vseh drugih državah EU). To je pokazala primerjalna input-output analiza, ki sem jo opravil
pred nekaj leti na temelju podatkov Eurostata. Zanimivo bi bilo najti razlago za to, dejansko je
nimam. So pa pri nas takšni multiplikativni učinki v kulturnih in kreativnih industrijah še večji kot
drugod, tako je bilo vsaj pred nekaj leti,« nadaljuje Srakar. »Iz tega sledi, da bi bile še posebej v
času sedanje recesije, ki nastopa zaradi pandemije covid-19, vsaj z ekonomskega vidika zelo
smiselne velike investicije v ta del kulture. Ne strinjam pa se, da je zaradi velikih multiplikatorjev
in multiplikativnih učinkov upravičeno povečanje javnega proračuna za kulturo, ta argument je na
trhlih ekonomskih temeljih in ga ekonomsko težko upravičimo.«
Že pred leti je Srakar opozarjal, da bi bilo mogoče tudi v Sloveniji, na podlagi primerov iz tujine,
izvleči več denarja iz na primer zasebnih fundacij, »ki jih je pri nas zelo malo, le štiri ali pet malo
večjih«. Ne smemo pa pozabiti niti tesnega odnosa med kulturo in turizmom, saj prav kulturne
ustanove zagotavljajo, da posamezen turist zaradi kulturne ponudbe v mestu ostane kakšno noč
dlje ali porabi več denarja. Leta 2014 so na primer zaradi kulturnih prireditev Ljubljano namensko
obiskali le trije odstotki gostov. So pa takšni turisti v povprečju v mestu ostali 2,23 dneva, kar je
več, kot je povprečna doba bivanja drugih gostov.
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Vprašajte strokovnjaka

Dolgujejo mi 20 tisoč evrov, a frčkajo
denar za porscheje
Več kot pet let sem poslovno sodeloval s podjetjem, ki se je ukvarjalo s projektiranjem in
gradbeništvom. Dobavljal sem mu gradbeni material, vendar je zaradi slabe poslovne morale
in nespametnih poslovnih odločitev zašlo v težave. Kopičilo je dolgove do svojih dobaviteljev
in do strank, pojavljati so se začele finančne mahinacije, kredite so porabljali nenamensko,
direktor si je bojda z njimi kupil celo avtomobil prestižne znamke – porsche, v tem času pa je
bilo podjetje dolžno že več kot 200.000 evrov.
Zdaj slišim, da bo verjetno šlo v stečaj. Družbeniki so menda vse premoženje že prepisali na
druga podjetja, tudi v tujini. Do podjetja imam tudi sam kar visoko terjatev – več kot 20.000
evrov. Ali imam kakšno možnost, da pridem do denarja?
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Bralec
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Poslovna morala po slovensko
Dejstvo je, da smo se v Sloveniji vse od osamosvojitve lotevali podjetništva silno
neodgovorno, posledice nešteto neumnih in neodgovornih ravnanj pa čutimo prav v teh
časih. Po eni strani sicer drži, da lahko del krivde za to objektivno pripišemo kaotičnemu
obdobju tranzicije, ki je bilo pisano na kožo različnim podjetniškim »plebejcem« in amaterjem
– privatizacijskim tajkunom in tajkunčkom, goljufom, oderuhom, neizobraženim
hohštaplerjem s precej malo »kolesc« v glavi – a je po drugi strani dejstvo, da je sistem take
nebodigatreba celo podpiral. Splošna družbena klima jim je bila namreč precej naklonjena,
saj jih je celo častila, nagrajevala in drugim kazala za zgled.
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Tisti, ki se je denimo še pred desetimi leti po slovenskih cestah razkazoval s kakšnim
pregrešno dragim porschejem, je avtomatično veljal za supersposobnega poslovneža, ob
tem pa se je le malokdo vprašal, kako je prišel do takega avtomobila – pa nimam nič proti
porschejem. Tisti menedžerji, ki so z megalomanskimi posojili lastninili številna podjetja, so
veljali za poslovneže, ki imajo »jajca«, čeprav so pravzaprav počeli nezaslišane ekonomske
neumnosti. Številni, tudi resni mediji, so jih naivno uvrščali celo na sezname poslovnežev
leta, dekani na fakultetah pa so jih celo vabili, naj študentom predavajo o svoji ekonomski
genialnosti. Tisti, ki so tudi na račun zaposlenih nesramno izčrpavali podjetja, so veljali za
silno spretne poslovneže, bankirji, ki so masovno posojali denar različnim prijateljem z golf
igrišč, pa celo za vizionarje.
Slovenci, ki smo se vedno radi »kitili« s tem, da smo tako zelo podobni Avstrijcem, vsaj v
makropodjetništvu že vse od osamosvojitve delujemo izrazito balkansko (z redkimi izjemami,
ki vzbujajo upanje), kar je verjetno posledica dejstva, da so se na vrhove nekoč uspešnih
podjetij zavihteli poslovneži, ki so se podjetniških trikov učili še v rajnki Jugoslaviji, ali pa še
tam ne.
Vaša nekdanja »druščina« očitno ni nič drugačna od opisanih. Fantje so, verjetno s pomočjo
različnih specialistov za mahinacije, poskrbeli za to, da se bo večina upnikov morala obrisati
pod nosom za svoje terjatve.
Nekaj možnosti pa vendarle še imate. Poskusite izpodbiti pravne posle nekdanjih poslovnih
partnerjev. Izpodbijanje pravnih poslov je namreč mogoče tako pred stečajem kot tudi še v
stečajnem postopku (s to razliko, da v stečaju vsa pooblastila za izpodbijanje prevzame
stečajni upravitelj). V skladu z 255. členom obligacijskega zakonika (OZ-A) lahko vsak upnik,
čigar terjatev je že zapadla v plačilo (zapadlost je pomemben pogoj!), izpodbija pravno
dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. Šteje se, da je bilo pravno
dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev
upnikove terjatve.
Ob tem pa boste morali dokazati tudi to, da je dolžnik vedel ali bi bil moral vedeti, da s tem
škoduje svojim upnikom, in tudi to, da je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je bilo
pravno dejanje storjeno, to znano ali bi mu moralo biti znano.
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Ford Transit je na voljo z 10-stopenjskim
samodejnim menjalnikom
Ford je pričel s proizvodnjo novega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika za modele Transita z
zadnjim pogonom (RWD), ki zagotavlja izjemno učinkovito porabo goriva, vrhunsko trpežnost in možnost
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za vleko do 2800 kg težkih prikolic.
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Novi menjalnik predstavlja idealno rešitev za tiste vrste uporabe Transita z zadnjim pogonom, kjer sta
ključni prednosti samodejnega menjalnika preprosta vožnja in priročnost, na primer pri predelavah s
težjimi nadgradnjami, kot so vozila za dostavo špecerije, reševalna vozila in avtodomi, pa tudi pri
Fordovih priljubljenih tovarniških minibusih Transit s 15 in 18 sedeži.
Inteligentni menjalnik, ki so ga razvili Fordovi inženirji, se je izkazal v pestrem razponu modelov od
nagrajenih pickupov Ranger in F150 pa vse do izjemnega športnega Mustanga. Z večjim obsegom
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prestavnih razmerij, v katerih lahko motorji delujejo kar najbolj učinkovito, je zasnovan tako, da lahko
lastniki in upravljavci voznih parkov računajo na manjše stroške za gorivo.
Ker bo na voljo s Transiti z zadnjim pogonom, ki jih poganja Fordov najsodobnejši 2,0-litrski dizelski
motor EcoBlue HDT s 170 KM, je moral 10-stopenjski samodejni menjalnik prestati intenzivno testiranje
zmogljivosti in trpežnosti, s katerim so zagotovili primernost za zahtevno uporabo v gospodarskih vozilih
z velikimi obremenitvami, s pogosto vleko prikolice in delovnimi urniki brez premorov.
Proizvodnja je že v polnem teku, novi menjalnik za zadnji pogon pa temelji na glavnem paketu
nadgradenj, ki jih je Transit uvedel v letu 2019, vključno z varčnejšimi in elektrificiranimi pogoni,
povečano nosilnostjo in izboljšano povezljivostjo. Poleg 10-stopenjskega bodo še naprej na voljo tudi
obstoječi 6-stopenjski samodejni menjalniki, namenjeni Transitu s sprednjim pogonom za manjše
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obremenitve.

Za širok razpon uporabnikov
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Z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom bodo na voljo Transiti s skupno maso od 3500 kg do 4600 kg
in enojnimi ali dvojnimi zadnjimi kolesi, kupci pa bodo lahko izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon.
Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg in je idealna za uporabnike na
področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo pogosto vleči prikolico
z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom težka do 2800 kg.
Preprosto delovanje samodejnega menjalnika in možnost uporabe s težkimi vozili zagotavljata primernost
novega menjalnika za težje predelave, kot so vozila za dostavo špecerije, reševalna vozila, minibusi in
vozila za zagotavljanje mobilnosti v mestih pa tudi avtodomi – in vse uporabe, kjer lahko za volan sede
tudi voznik z manj izkušnjami pri vožnji velikega vozila ali se mora soočati s pogostim ustavljanjem in
speljevanjem v zgoščenem prometu. Zaradi učinkovitosti in trpežnosti je ta samodejni menjalnik zanimiva
izbira za upravljavce voznih parkov, ki morajo paziti na skupne stroške lastništva, zmanjšati čas, ko vozila
niso na cesti, in povečati zmogljivost vozil.
Stranke, ki potrebujejo predelave vozil, lahko izkoristijo prednosti Fordove ponudbe nakupa z enim
postankom (One Stop Shop), v kateri so na voljo prekucniki, kesonarji in dostavniki z zaprtim zabojnikom
– številne rešitve so pripravljene za takojšnjo uporabo. Pri bolj specifičnih zahtevah lahko pooblaščeni
izdelovalci predelav prek programa za usposobljene predelovalce vozil dopolnijo Transita z 10stopenjskim samodejnim menjalnikom s ‘po meri’ oblikovano in izdelano nadgradnjo; široka paleta
posebnih možnosti je na voljo prek programa za posebne predelave vozil (SVO), v katerem vsakega
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Transita posebej prilagodijo glede na zahteve.
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FORD TRANSIT JE ZDAJ
NA VOLJO Z
UČINKOVITIM NOVIM 10STOPENJSKIM
SAMODEJNIM
MENJALNIKOM
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Ford je sporočil, da so začeli s proizvodnjo novega 10-
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stopenjskega samodejnega menjalnika za modele Transita z
zadnjim pogonom (RWD), ki zagotavlja izjemno učinkovito
porabo goriva1, vrhunsko trpežnost in možnost za vleko do
2800 kg težkih prikolic.2
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Novi menjalnik predstavlja idealno rešitev za tiste vrste
uporabe Transita z zadnjim pogonom, kjer sta ključni
prednosti samodejnega menjalnika preprosta vožnja in
priročnost, na primer pri predelavah s težjimi nadgradnjami,
kot so vozila za dostavo špecerije, reševalna vozila in
avtodomi, pa tudi pri Fordovih priljubljenih tovarniških
minibusih Transit s 15 in 18 sedeži.

Inteligentni menjalnik, ki so ga razvili Fordovi inženirji, se
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je izkazal v pestrem razponu modelov od nagrajenih
pickupov Ranger in F150 pa vse do izjemnega športnega
Mustanga. Z večjim obsegom prestavnih razmerij, v katerih
lahko motorji delujejo kar najbolj učinkovito, je zasnovan
tako, da lahko lastniki in upravljavci voznih parkov računajo
na manjše stroške za gorivo.
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Ker bo na voljo s Transiti z zadnjim pogonom, ki jih poganja
Fordov najsodobnejši 2,0-litrski dizelski motor EcoBlue HDT
s 170 KM, je moral 10-stopenjski samodejni menjalnik
prestati intenzivno testiranje zmogljivosti in trpežnosti, s
katerim so zagotovili primernost za zahtevno uporabo v
gospodarskih vozilih z velikimi obremenitvami, s pogosto
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vleko prikolice in delovnimi urniki brez premorov.

“Vozniki Transitov bodo navdušeni nad uglajenim prenosom
moči našega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki se
uvršča v sam vrh svojega razreda, upravljavci voznih parkov
pa bodo zagotovo cenili njegovo trpežnost in prispevek k
varčni porabi goriva,” je povedal Hans Schep, generalni
direktor za področje gospodarskih vozil pri Fordu Evropa.
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“Izbira samodejnega menjalnika najzahtevnejšim
uporabnikom Transita zagotavlja preprostejšo vožnjo in
izjemno možnost za vleko težkih prikolic ter tako dopolni
širok nabor odlik tega trpežnega in zmogljivega vozila, ki je
nadvse cenjeno med poslovnimi uporabniki.”

Proizvodnja je že v polnem teku, novi menjalnik za zadnji
pogon pa temelji na glavnem paketu nadgradenj, ki jih je
Transit uvedel v letu 2019, vključno z varčnejšimi in
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elektrificiranimi pogoni, povečano nosilnostjo in izboljšano
povezljivostjo. Poleg 10-stopenjskega bodo še naprej na
voljo tudi obstoječi 6-stopenjski samodejni menjalniki,
namenjeni Transitu s sprednjim pogonom za manjše
obremenitve.
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Razvit za učinkovitost in trpežnost
Zasnova 10-stopenjskega menjalnika zagotavlja več
prestavnih razmerij, kar pomeni, da lahko Transitov 2,0litrski motor EcoBlue s 170 KM ves čas deluje kar se da blizu
svoje največje učinkovitosti in s tem omogoča odzivnejšo
vozno izkušnjo. Prilagodljiva shema prestavljanja v realnem
času menjalniku omogoča prilagajanje spremembam
pogojev in s tem izbiro optimalne prestave za odlično
zmogljivost, varčno porabo goriva in prefinjenost v vsakem
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scenariju vožnje.

Računalniške simulacije so pomagale pri optimizaciji
arhitekture menjalnika z uravnoteženjem prednosti večjega
števila prestavnih razmerij in izgub energije zaradi
pogostejših prestavljanj. 10-stopenjski menjalnik, ki
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zagotavlja večji navor in moč pa tudi vožnjo z ustrezno
prestavo v pravem trenutku, se je izkazal kot optimalna
izbira.

Fordov elektromagnetni ventil z integriranim litim ohišjem
in neposrednim delovanjem (Casting-Integrated Direct
Action Solenoid – CIDAS) je ena od 20 tehnologij, ki so jih
patentirali med razvojem menjalnika. CIDAS poveča
natančnost tlaka sklopke in zmanjša čas hoda, da zagotovi
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hitrejše prestavljanje, zato se več časa na podlago prenaša
večji navor, to pa olajša delo pri uporabi v najzahtevnejših
razmerah. Obenem lahko voznik doseže enako zmogljivost z
manjšim pritiskom na stopalko za pospeševanje.
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Patentirano olje menjalnika z nizko viskoznostjo zmanjša
notranje trenje in dodatno izboljša učinkovitost porabe,
zmanjša obrabo sestavnih delov in odpravi zahtevo po
menjavah olja menjalnika v predpisanih razmikih. Črpalka s
spremenljivo lopatico prilagaja dovod glede na zahtevo, kar
zmanjša parazitske izgube in izboljša prefinjenost vožnje.
Hitra enosmerna sklopka znatno zmanjša tresljaje in
grobost pri prestavljanju v nizkem območju vrtljajev, zato
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bodo dolgi delovniki v kabini veliko prijetnejši.

10-stopenjski samodejni menjalnik je umerjen specifično za
Transitove vozne značilnosti in področja uporabe ter za
sodelovanje s sistemom Auto Start-Stop za še varčnejšo
porabo goriva. Pospeševanje v nizkem območju vrtljajev in
pri speljevanju iz mirovanja je uglajeno in progresivno.
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Skladno z zasnovo za izzivalne pogoje najzahtevnejše
uporabe so med razvojem pri testiranju trpežnosti prevozili
več kot šest milijonov kilometrov, vključno z več tisoč
kilometri na ‘uničujočih’ terenskih dirkah.

Za širok razpon uporabnikov

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

Z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom bodo na voljo
Transiti s skupno maso od 3500 kg do 4600 kg in enojnimi
ali dvojnimi zadnjimi kolesi, kupci pa bodo lahko izbrali
šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena
skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg in je
idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih
dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo pogosto
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vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10stopenjskim samodejnim menjalnikom težka do 2800 kg.

Preprosto delovanje samodejnega menjalnika in možnost
uporabe s težkimi vozili zagotavljata primernost novega
menjalnika za težje predelave, kot so vozila za dostavo
špecerije, reševalna vozila, minibusi in vozila za
zagotavljanje mobilnosti v mestih pa tudi avtodomi – in vse
uporabe, kjer lahko za volan sede tudi voznik z manj

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

izkušnjami pri vožnji velikega vozila ali se mora soočati s
pogostim ustavljanjem in speljevanjem v zgoščenem
prometu.

Zaradi učinkovitosti in trpežnosti je ta samodejni menjalnik
zanimiva izbira za upravljavce voznih parkov, ki morajo
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paziti na skupne stroške lastništva, zmanjšati čas, ko vozila
niso na cesti, in povečati zmogljivost vozil.

Stranke, ki potrebujejo predelave vozil, lahko izkoristijo
prednosti Fordove ponudbe nakupa z enim postankom (One
Stop Shop), v kateri so na voljo prekucniki, kesonarji in
dostavniki z zaprtim zabojnikom – številne rešitve so
pripravljene za takojšnjo uporabo. Pri bolj specifičnih
zahtevah lahko pooblaščeni izdelovalci predelav prek

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

programa za usposobljene predelovalce vozil dopolnijo
Transita z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom s ‘po
meri’ oblikovano in izdelano nadgradnjo; široka paleta
posebnih možnosti je na voljo prek programa za posebne
predelave vozil (SVO), v katerem vsakega Transita posebej
prilagodijo glede na zahteve.
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###

Transit s 10-st. samodejnim menjalnikom z maso med

1

2,380 kg in 2,610 kg, dosegajo naslednjo porabo goriva in
CO2 emisij – 7.3 l/100 km, 193 g/km NEDC (11.6 l/100 km,

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

305 g/km WLTP).

Največja dovoljena vlečna obremenitev je odvisna od

2

tovora, konfiguracije vozila, dodatne opreme in števila
potnikov.
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O družbi Ford Motor Company
Družba Ford Motor Company je vodilni svetovni izdelovalec
avtomobilov s sedežem v Dearbornu v ameriški zvezni državi
Michigan. S približno 203.000 zaposlenimi in 67 proizvodnimi
obrati po vsem svetu so ključne dejavnosti družbe oblikovanje,
proizvodnja, trženje, financiranje in servisiranje celotne palete
Fordovih osebnih vozil, poltovornjakov, športnih terenskih in

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

elektrificiranih vozil ter razkošnih vozil znamke Lincoln.
Obenem si Ford prizadeva odkriti nove priložnosti s pomočjo
Fordovega načrta pametne mobilnosti, s katerim bo družba
dosegla vodilno vlogo pri povezavah, mobilnosti, avtonomnih
vozilih, uporabniški izkušnji ter pri uporabi in analizi podatkov.
Za več informacij o Fordu, Fordovih izdelkih po vsem svetu in
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finančnih storitvah družbe Ford Motor Credit Company obiščite
spletno stran www.corporate.ford.com.

Ford Evropa je odgovoren za proizvodnjo, prodajo in
servisiranje vozil znamke Ford na 50 posameznih trgih, v
podjetju pa je v obratih, ki so v izključni Fordovi lasti,
zaposlenih približno 53.000 oseb, v skupnih podjetjih in
poslovnih povezavah pa se ta številka poveča na približno
68.000 oseb. Poslovanje Forda Evropa poleg finančne družbe

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

Ford Motor Credit Company vključuje tudi oddelek storitev za
stranke in 24 proizvodnih obratov (16 jih je povsem v Fordovi
lasti ali so skupna podjetja, 8 obratov deluje v sklopu poslovnih
povezav izven skupine). Prve Fordove avtomobile so v Evropo
uvozili leta 1903 – istega leta, kot je bila ustanovljena družba
Ford Motor Company. Proizvodnja v Evropi se je začela leta
1911.
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SUMMIT MOTORS LJUBLJANA
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

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

je korektno delo«
Ivan Cajzek. Je tisti strastni gradbenik, ki je pred tremi desetletji

ustanovil uspešno gradbeno podjetje GIC GRADNJE.
» Piše Barbara Furman

To pomlad

zaznamovala

hkrati

epidemija novega koronaviru-

vanja,

sa. Navajeni ste na dinamične
delavnike, je bila karantena

nje zdravja

je

potemtakem za vas velik stres?

•

V prvih dneh

po razglasitvi
epidemije smo se tudi pri nas
prvenstveno ukvarjali s proble-

mi, kako se čim bolje prilagoditi
zahtevam

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

tuta

za

Nacionalnega
javno

inšti-

zdravje

in

ohraniti vsaj del posloseveda z upoštevanjem

strogih ukrepov za zagotavlja-

dovolj pozornosti

in

časa.

v Podčetrtku, v kratkem
začenjamo uresničevati projekt
gona

Svoje življenje posvečate grad-

v Rogaški

Blok R

Slatini.

po-

beništvu. Skupaj z družino pi-

slovnih partnerjev. Odredili smo
delo od doma, dajali napotke

šete uspešno poslovno zgod-

Ce primerjate razmere v grad-

bo. Podjetje GIC GRADNJE ima

beništvu v času vaših začetkov

sodelavcev

glede ureditev na

in

gradbiščih,

poseben režim poslovanja je bil
uveden jrraktično povsod v podjetju. Življenje seje podredilo

pravilom, predvsem

novim

se

je

na

upočasnilo, če

že ne ustavilo.

čas

tem, kaj

razmislek

za

o

je dejansko smisel živ-

•

Res

je.

Temeljito smo lah-

premišljevali

veda

smo

tudi o

o načinu in se-

smislu življenja.

lahko spoznali, kaj

Vsi

nam

predstavljajo družina in najbliž-

lahko preživeli
več časa kot kadarkoli prej. V

ji. Z njimi
času

smo

omejenega gibanja znotraj

lahko uvideli, kje
kako edinstvenem okolju živimo. Spoznali smo,
da imamo v neposred-

občin smo

in v

ni

NJE,

leta

podjetju GIC

V

je bilo

ki

1990, smo
s

svojo

bližini

stvari,
nismo

veliko

lepih

katerim

prej

nameniali

Sin Rok,

naročnikov

GRAD-

ustanovljeno
od

ustanovitve

fleksibilnostjo in

nejše

ki

nadaljuje
očetovo delo.

vseh

izvajali najrazlič-

gradnje in najzahtevnejše

projekte.

Sprva

po

Sloveniji,

tudi na Hrvaškem. Skozi vsa leta smo s
korektnim poslovanjem, nabinekaj zadnjih

ljenja. Kaj vi najbolj cenite?

ko

•

dalje
je nenazadnje

ste

jami?

prilagodljivostjo zahtevam

Karantena nam
podarila

Kako

začenjali? S kakšnimi ambici-

pa

začetku koronavirusa

vse bolj ali manj

30-letno tradicijo.

ranjem

let pa

referenc

in

ekipo povečevali

z zanesljivo

obseg poslo-

-

in danes

najbrž je razlika pre-

cejšnja.

•

Marsikaj se je spremenilo,

a hkrati veliko

zadev

dobnih,

enakih. Spreme-

če

ne

nilo se je poslovno okolje, prav
tako se nenehno spreminja in
posodablja tehnologija gradnje,

tudi pristopi

prilagajajo času in zahtevam naročnikov.

Ne glede na omenjene

spremembe in nihanja povpraševanja v
pa

različnih
ostaja

vseskozi

s korektnim
vitvi

usposobljenih inženirjev in vseh

tva, razpadla

zagotovilo

obvladovanja

izje-

mno zahtevnih procesov v gradbeništvu, z angažiranjem velike-

ga

števila ostalih

strokovnjakov,

specifično

država

in

1990

obdobje

je bilo

gradbeniš-

je namreč bivša

pomanjkanje

naročil

je bilo nekaj let izrazito. Takrat
so pričela propadati nekatera velika gradbena podjetja. To se je
ponovilo tudi po krizi leta 2008,

ko je v nekaj

letih

dejavnosti gradbeništvo imamo

propadel večji

del

še dejavnost betonarn, kamnolomov in trgovine, izvajamo pa

gradbeništva. Vse

tudi gradnjo poslovnih ali stano-

30-letni razvoj

vanjskih vsebin za

ga

Pravkar
smo začeli graditi Naselje Dal-

da

delom. Po ustano-

podjetja leta

izvajalcev in dobaviteljev. Poleg

trg.

obdobjih,
pravilo,

podjetje na daljši rok uspeva le

Poseben poudarek smo vedno
dajali sodelavcem. Timsko delo
sodelavcev so namreč

dru-

pri gradnjah so

gačni, projekti se spreminjajo in

vanja in krog svojih naročnikov.

ostalih

ostaja po-

sikaj

prav

tako

slovenskega
to

in še mar-

drugega je zaznamovalo

utrdilo

in

našega podjetja,
uvrstilo

med us-

pešnejša in najbolj prepoznavna
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konkurenčnejše ponudbe in pri-

hrankov za proračun.

seveda

To

Kratkotrajni neposredni

ni res.

učinki takšnih poslov imajo dolgoročno in posredno veliko negativnih posledic, ki finančno
presegajo 30 in več odstotkov
manj

prilivov

državno

v

bla-

povečano za vse druge

gajno,

učinke, ki jih v takem

negativne

primeru domače gospodarstvo,

če

poslov,

nima

daje več

ne

v

domače okolje, v druge javnosti in v svojo državo. Menim,
da je naša država preveč
ta

za

ko

ponudnike,

tuje

Slovenije nimamo

mi izven

vedno

odpr-

medtem

tako odprtih vrat.

Slišim, da kljub obilici dela težite k temu, da čim več

časa

preživite z družino.
vključenih še v

gradbena podjetja v naši državi.

gradbene pogodbe

in

za grad-

Kateri so bili vaši največji in naj-

bena, obrtniška in druga dela, ki

bolj zahtevni gradbeni projek-

jih na projektih oddajamo. Ne-

realizacije uspešno posluje.

membnejši dar v

Kakšno je poslovno okolje v na-

kaj

ponosni?

omenili,

ši državi? Do česa ste kot go-

Sin

spodarstvenik najbolj kritični?

V podjetju GIC GRADNJE

6

ponosni

več kot

na

v

tisoč

zaposlenih je, kot ste

sami

tudi družinskih članov.
Rok je poleg ostalih funkcij

podjetjih

skupine

letos

GIC

uspešno dokončanih projektov.

postal še pomočnik direktorja v

vsakem obdobju razvoja podjetja pa so se zvrstili projekti,
ki bi jih lahko posebej izpostavili bodisi po zahtevnosti bodisi

podjetju GIC GRADNJE.

V

po

poslovni kondiciji. Kako

zaznamovala pandemija?

velikosti.

projekta,

Omenim lahko dva
ki ju pravkar izvaja-

#

velikosti 14.500 m
tvijo

2

,

in navezavo na

letaliških prostorov.

-

Pučnika

Fraport,

v

s preuredi-

28.000

m

2

Naslednji

pomemben projekt v izvajanju
je

garažna hiša

v

Luki

Koper,

skupne površine 122.000 m
jer bo parkirišče za
Gre za

dva večja

2

, k-

6.500 vozil.

in izjemno

po-

membna projekta, s pogodbeno
vrednostjo 35 milijonov evrov.

Koliko ljudi zaposlujete? Kako

so v delo vključeni vaši družinski
člani? Sin Rok vam je menda
zelo podoben glede strasti do
gradbeništva

•

V

..

skupini

GIC

redno za-

in

renčni zahodu na

podjetje

GIC

ostala

in

podjetja

IPI

globalizacije

ter

pro-

naravnana.

Zagotovo

ni

bomo

pa

posledice čutili v prihodnje, ko
zadostnega števila novih

ne bo

in

mesta,

ki

delovna

in privabila

Prav

tako

Hvala za izviren odgovor. Kako

kakovostna
bi obdržala

in kje pa najraje dopustujete?
# Privoščim si več krajših

in

moramo

vztra-

vseh

razbremenjujejo

dobro delavcev.

dopustov,

izobraže-

jati, da se realni prejemki

zaposlenih

v

bodo pla-

Da

kar ne bo
več generiralo odliva dobrih
delavcev v tujino. Zavedati se

projektov

sta

se

zelo upočasnila

v času
in

novih

razvoj

korone

precej

zma-

njšala.

razvitejših

moramo,

podarstvo

infrastrukture

vaškem?

žavljanov,

•

imamo

podjetja

je v

Zagrebu, ukvar-

plač

naj

si

to

bodo

imamo
to

vsi radi. Pa

potovanja,

oddih

na morju ali v gorah, potepanje
s kolesom,

spoznavanje pokraji-

ne na motorju ali

pa

le navadno

lenarjenje.

v

domače gos-

je

generator

Podjetje imate torej tudi na Hr-

Tudi na Hrvaškem

nivo

državah,

da

ugibate,

vse

pomembne kadre,

predvsem mlade

lahko

Trikrat

#

(smeh)

skr-

če pri nas dosegle

in

datnih več

pa je

na

benih dovoljenj

podjetje GIC GRADNJE, sedež

delavcev

pritiska

domača

in

zaradi

V večji meri moramo

beti za

ne.

strani

ki

projektov. Dinamika izdaj grad-

poslujemo 150 sodelavcev. Dosto

eni

svetu,

pore.

neposredno

nas

preostalemu

RKL,

v dobri kon-

so

tako bomo lahko postali
ostali gospodarsko konku-

TRIK

Hrvaš-

na

CRO

razvojno

Pandemija
prizadela.

podjetje

podjetje

jektne družbe,
diciji

rad.

podjetje

ROGAŠKA,

kem

jo imam

izboljša-

sestavljajo

KAMENINE,

podjetje

ji

daješ, več od nje prejemaš. Zato

Gradbinec ste. Kdo je gradil va-

ki

letališču Jožeta
za naročnika

veliko

še

in

da

šo hišo?

GRADNJE,

nem

moralo

in

spremeniti

stvari

več

in

GIC,

Brnik,

se lahko

in rečem,

bumerang,

ti. Le

GIC

jo

relativno

je družina kot

skupini

terminala na

nacional-

Lahko se pošalim
okolje v državi
dobro, čeprav bi

Poslovno

v

podjetja

Vsa

mo. Prvi je razširitev potniškega
našem

vas je

vezi, se rodijo najlepši spomini,

družina je vir ljubezni in je odskočna deska za vse ostalo. Družina je največ, kar lahko imaš.

državi?
je

življenju. V

se stkejo naj pristnejše

družini

bi sporočili odločevalcev v

Kaj

#

Podjetje je, kot pravite, v dobri

$ Čeprav se pomen družine
skozi zgodovino zelo spreminja, je družina še vedno najpo-

se z gradbenimi projekti. S
približno 5 milijoni evrov letne

ja

ti? Ste na katerega še posebej

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

podizvajalske

razvoja,

Vaše delo terja dobro psihofizično kondicijo. Kako skrbite
zanjo?
t*

Kolesarjenje,

sprehodi,

golf...

in blaginje dr-

zato

ne

razumem

vseh tistih, ki vzpodbujajo in
za vsako ceno vabijo tuja podjetja v našo državo s trditvami

Kaj vas še radosti v življenju?

#

Moja

največja

radost

je

življenje samo. Življenje, ki ga

živim

tukaj

in sedaj.

32

04.06.2020

Delavska enotnost

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

1/1

Površina: 403 cm2

Sindikati v gradbeni dejavnosti že vrsto
let opozarjajo na nujnost sprememb na
področju javnih naročil, ki bi morala v
večji meri upoštevati socialne kriterije za

izbor izvajalcev, v prvi vrsti zavezanost

Proč s socialnim
dampingom

delodajalcev h kolektivnim pogodbam

delovne zakonodaje. Na

in spoštovanju

to so znova opozorili tudi na novinarski

konferenci.
Ker

po epidemiji novega koronavirusa pri-

haja širša kriza
selnost,

še

je

ter

z njo tudi višja

toliko boljo

brezpo-

kot

pomembno,

da so v gradbene projekte v Sloveniji vključeni domači izvajalci.

opozarjajo

sindikati,

Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z
nelojalno konkurenco,

in sicer tako

gradbenih storitev kot tudi na
tem ima

prste vmes

trgu

na

trgu

dela.

Pri

frastrukturnih projektih domačim podjetjem
ne

omogoča enakih pogojev v konkurenčni

okolje

frastrukturo,

upoštevane

kar

udeležbi ponudnikov

pomeni,

da morajo

domači ponudniki

zaposlenim višje plače,

in

prostor,

to, da predvideva, da so

tekmi s podjetji, ki prihajajo iz tretjih držav,
zagotavljati svojim

na trgu

je

namreč

pri javnih naročilih

smernice Evropske komisije

o

tretje države

in blaga

javnih naročil EU. Na podlagi ome-

medtem ko lahko konkurenčna podjetja iz

njenih predpisov na javne razpise, kot je po-

tujine pri istih projektih svoje delavce plača-

vedal Komac,

jo

slabše.
Sindikata delavcev gradbenih dejavno-

tar

sti Slovenije (SDGD), najprej
so

nju

javnosti. Si pa sindikalisti želijo čim hitrejšo

razširitev veljavnosti
da bodo

določajo recipročnost pri upošteva-

okoljskih, delavskih

in drugih standar-

Jakob Počivavšek
darskih
cijami

standardov lahko nastopila z

Sindikati

s

sticij

pa

se

iz države odli-

še

izpostavil

pomen

v zgodovini s svojimi investi-

krizah

odigralo

izjemno pomembno

ocenjujejo, da bo

vlogo.

tudi tokrat po-

dobno. Pomembno je torej, da se dejavnost
v

številni multiplikativni učinki, je še opozoril

multiplikativne učinke tudi za številne druge

ovir pri izvedbi pomembnih inve-

sindikalist.

zagon

Tako Komac

panoge, povezane z njo, je povedal sindikalist. Ker je bil socialni damping v preteklosti

v omenjeni

predlogom

za

cenami. Z dampingom

dampinškimi

je

jejo tudi vsi davki in prispevki ter izostanejo

priča

odpravo

ki

gradbeništva, ki je praktično v vseh gospo-

dov. Tako je mogoče preprečiti, da bi na raz-

pogosto

tisti,

zgolj

ne

Pomembni multiplikativni učinki

pisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih

cialnih standardov in dampinga, ki smo mu

pogodbe,

deležni prav vsi

v gradbeništvu in

delavci

da

izpostavil,

kolektivne

dodatnih pravic

delajo pri podpisnikih kolektivne pogodbe.

bili sindikati vedno kritični do nelojalne

konkurence v gradbeništvu, do rušenja so-

so

z EU, ki

veljavne kolektivne pogodbe gradbenih de-

ni treba vabiti ponudnikov iz

tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov

Na srečanju z mediji je Oskar Komac, sekre-
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tudi država. Ta pri in-

dejavnosti. Zato

interventnega zakona

gospodarstva

po

za

epidemiji

kot

predsednik KSS Pergam

Ja-

čim

večji meri

zažene,

ima

saj

številne

je v državnem zboru v obrav-

kob Počivavšek sta z vidika preprečevanja

eden od razlogov za otežen dialog med soci-

navi po nujnem postopku, zelo zadovoljni.
Ta slovenskim gradbenim podjetjem prinaša

socialnega dampinga posebej pozdravila na

alnimi partnerji, pritisk na ceno dela pa zato

pobudo sindikatov sprejeto dopolnilo k pre-

relativno

večje možnosti za sodelovanje pri domačih

dlogu zakona,

tudi nadaljevanje socialnega dogovarjanja.

covida-19,

ki

infrastrukturnih podjetjih, delavcem
ši
ga

pa

bolj-

socialni položaj. Ključno pri predlogu, ki
je potrdil odbor državnega zbora za in-

ki določa,

da

so

v postopkih

velik,

sindikati

zdaj

pričakujejo

javnega naročanja za pomembne investicije

Franc Niderl, predsednik SDGD, je opozoril

vsi gradbeni izvajalci

in podizvajalci v dejav-

na še nekatere druge nerešene težave na po-

nosti gradbeništva zavezani k spoštovanju

dročju gradbeništva. Med drugim je pozval k
ureditvi t. i. paritetnih skladov,

bilo

-

po vzoru

iz tujine

-

s katerimi

bi

mogoče zagotovi-

ti dodatno stabilizacijo gradbenega trga ter
zaščititi tako podjetja kot njihove zaposlene
pred različnimi nihanji, ki

so v gradbeni de-

javnosti sicer stalnica.

Predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri KSS Pergam Anton Turk pa je omenil,

da gradbinci skrbijo tudi za razvoj javne prometne

infrastrukture,

kar je pomembno pri

zagotavljanju učinkovite mobilnosti.
Številni izzivi in nerešena vprašanja v grad-

beništvu kljub

povedanemu

sicer

ostajajo,

je pa predlog zakona za zagon investicij po
epidemiji po

pravo smer.

mnenju

sindikalistov korak v
G. I.
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Novice

Prizadevanju za zmanjševanje plastike se je pridružilo
že 48 občin
Spletno mesto SOS uporablja piškotke ter Google Analytics za zagotavljanje uporabniške
izkušnje - več o piškotkih.

Skrij

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

Petek, 5.6.2020
Skupnost občin Slovenije je skupaj z
Ministrstvom za okolje in prostor v
okviru svoje redne letne skupščine
slavnostno podelila plakete občinam
brez plastike za enkratno uporabo na
dogodkih. Predsednik Skupnosti občin
Slovenije, dr. Aleksander Jevšek je z
MOP novembra lani podpisal sporazum
o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K
dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih
aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se
ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali
plastični jedilni pribor). Tanja Bolte je v imenu Ministrstva za okolje in prostor na
redni letni skupščini SOS pozdravila prizadevanja v soočenju z okoljskim izzivom
našega časa in poudarila, da je to korak k zmanjševanju odpadkov.
Skupnost občin Slovenije na svoji spletni
strani objavljala seznam občin, ki so
pristopile k dogovoru in ga redno
posodablja. Občine tako s svojimi
ravnanji
prispevajo
k
povečanju
ozaveščanja o resnosti problematike in
posledicah
prekomerne
uporabe
plastičnih izdelkov za enkratno uporabo
pri občankah in občanih. Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo
tudi druge občine, gradivo je objavljeno tukaj.
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Ob podelitvi priznanj je predstavnica MOP mag. Tanja Bolte poudarila, da
se »Skupnost občin in vsaka posamična občina, ki je pristopila k podpisu sporazuma
zaveda problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in
odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in
gospodarstvo. Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko je poziv k
ukrepanju, da se združimo v boju proti enemu od velikih okoljskih izzivov našega
časa. Vsak izmed nas je povabljen k razmisleku, kako spremeniti svoje vsakdanje
navade, da bi zmanjšali težko breme onesnaževanja s plastiko za okolje, prostoživeče
živalske in rastlinske vrste – in svoje lastno zdravje. Čeprav ima plastika veliko
koristnih načinov uporabe, se preveč zanašamo na njeno rabo za izdelke za enkratno
uporabo, in to s hudimi posledicami za okolje. 48 občin, ki so pristopile k sporazumu,
se tega že zaveda in s svojimi dejanji pozitivno vpliva na okolje, zdravje in
gospodarstvo.
Več fotografij s podelitve najdete v galeriji.

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

Nekaj več informacij o tej problematiki
Osnovni vzroki za povečevanje količine odpadkov iz plastike in njihovo širjenje v
morskem okolju so povezani z vrednostno verigo in trgom plastike ter ravnanjem
posameznikov in družbenimi trendi. Zaradi plastičnosti, trpežnosti in inertnosti,
predvsem pa nizke cene proizvodnje plastika uporablja za izdelavo velikega števila
izdelkov za vsakdanjo rabo. Plastika se tako potrebuje skoraj povsod, tako v trgovini za
distribucijo proizvodov – za embalažo in transport, v gradbeništvu, v tekstilni
industriji, v avtomobilski industriji, za medicinske pripomočke, za električno in
elektronsko opremo ter v kmetijstvu. K vse večji količini plastičnih odpadkov
pripomore vse večja potrošnja plastike za „enkratno uporabo“. Plastika se proizvaja
skoraj izključno iz nafte in za njeno proizvodnjo se uporabi približno 8 % svetovne
proizvodnje nafte, in sicer 4 % za proizvodnjo plastike kot surovine, 3 – 4 % za
energijo pri proizvodnji plastike.

Nazadnje posodobljeno: 5. junija 2020
Kategorije: Okolje
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