Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 9. 2020
Število objav: 28
Internet: 24
Tisk: 4
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: 27
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
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Naslov

'Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti imenovalec'

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki
veliko zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za
investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispev a med osem in devet
odstotkov...

Naslov

Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti
imenovalec

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

M. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki
veliko zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za
investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet
odstotkov...

Naslov

Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačim izvajalcem, temveč k enakim
pogojem

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju Z njim
se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo
(SSIG) Slovenko Henigman . Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet odstotkov BDP-ja, " zato nam je
zelo pomembno,...

Naslov

Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna izvedenska mnenja

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Vasja Jager

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki je dobil licenco leta 1987, sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih,
kamor prihajajo tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo. Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je
ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z nasilnim partnerjem. Bivšega moža je...
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Naslov

Gradbinci: Zgradimo lahko pet od osem tunelov na drugem tiru

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbinci: Zgradimo lahko pet od osmih predorov na drugem tiru Zbornica gradbeništva meni, da jih 2TDK
obravnava podcenjujoče. Objavljeno 07. september 2020 12.23 Posodobljeno 07. september 2020 13.30 Gradbinci:
Zgradimo lahko pet od osmih...

Naslov

V polletju manj nezgod pri delu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je bilo devet. Glavni vzrok smrtnih nezgod je bil v letošnjem prvem polletju padec z višine. Po dve nezgodi pri delu s
smrtnim izidom sta se zgodili v gradbeništvu in predelovalni dejavnosti, en primer v kmetijski dejavnosti. Pri težjih
nezgodah pri delu sta najpogostejša vzroka zdrs in spotik. Delodajalci v praksi...

Naslov

Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti
imenovalec

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki
veliko zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za
investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet
odstotkov...

Naslov

Delo o vplivu tujih izvajalcev na domače gradbeništvo (8. 9.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Janez Tomažič v komentarju Veliki znajo zaščititi svoje interese piše o vplivu podjetjih iz tretjih držav na slovensko
gospodarstvo in podjetja. To počno tako Američani kot tudi Kitajci, le da slednjih ne opazimo. Opazijo pa to evropska
podjetja, ki s tujimi ne morejo tekmovati, saj ta ne

Naslov

Slovenske gradbince razburjajo besede, da niso sposobni zgraditi drugega tira

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki
veliko zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za
investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman . Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet
odstotkov...
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Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Uredništvo Spletno

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico
gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti izjave generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem, da domače
gradbeništvo samo ne zmore tega podviga. V primorskih vinogradih je vse bolj živahno, zgodnje sorte so že v
kletehV...

Naslov

Domači gradbinci bi sami gradili tir

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico
gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti izjave generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem, da domače
gradbeništvo samo ne zmore tega podviga. LJUBLJANA > Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je ocenila, da taka
izjava...

Naslov

GZS: slovenski gradbinci bi lahko zgradili večino drugega tira

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 9. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večino drugega tira Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: drugi tir dodaj gradbeništvo dodaj GZS dodaj Sonja
Šmuc dodaj 2TDK dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 1 07.09.2020 13:30 Dopolnjeno: 07.09.2020 13:53 Slovensko
gradbeništvo zaposluje 60 tisoč ljudi, ustvari okoli osem odstotkov bruto domačega proizvoda, zgradilo...

Naslov

Švicarji predor Ceneri gradili brez Kitajcev ali Turkov

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 9. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 688 cm2

...ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dampinga,« je opozoril. Podizvajalci ne dobijo referenc Direktor
združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
Henigman je pojasnil razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. »Ko poslušamo, kako so vsi naši...

Naslov

Veliki znajo zaščititi svoje interese

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 8. 9. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 148 cm2

...podizvajalcev. Izbruh virusa je razkril, kako krhek je poslovni model, da tuji gradbinec pride, izvede projekt, pobere
denar in odide. Janez Tomažič o ...
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Naslov

Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna izvedenska mnenja

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Vasja Jager

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tako javne tožilce kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih zagovornikov, ki imajo poleg s psihologi opravka še z
izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva, kmetijstva, prometa, medicine, umetnosti... » Govorim lahko le iz
svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali pa pod vplivom koga...

Naslov

Šmuc: Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo geostrateško pozicijo

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Henigman. Foto: BoBo Slovenko Henigman. Foto: BoBo Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju Z njim
se je strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo
(SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo
pomembno,...

Naslov

Domači gradbinci bi sami gradili tir

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 8. 9. 2020

Avtor

K. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 180 cm2

...vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico
gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti izjave generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem da domače
gradbeništvo samo ne zmore tega podviga. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je ocenila, da taka izjava ponižuje
slovensko...

Naslov

GZS: Slovenski gradbinci bi lahko zgradili večino drugega tira

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 9. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 518 cm2

...Slovenije ne bo zahtevala veljavnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del železniške proge Koper-Dtvača, ne
pristaja pa na izjave, ki ponižujejo slovensko gradbeništvo,« je na včerajšnji tiskovni konferenci poudarila generalna
direktorica GZS Sonja Smuč. Tiskovno konferenco so sklicali zaradi izjave generalnega direktoija...

Naslov

Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna izvedenska mnenja

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki je dobil licenco leta 1987, sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih,
kamor prihajajo tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo. Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je
ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z nasilnim partnerjem. Bivšega moža je...
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Naslov

Drugi tir Divača–Koper

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da ukrepa na treh ravneh, in sicer, prvič, da bo drugi tir zgrajen v roku, drugič, da bodo
imeli domači gradbinci, projektanti in inženirji enake možnosti za pridobitev posla, čemur lahko prispeva tudi
spoštovanje evropskih smernic, in tretjič, da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni...

Naslov

Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna izvedenska mnenja

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Vasja Jager

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki je dobil licenco leta 1987, sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih,
kamor prihajajo tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo. Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je
ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z nasilnim partnerjem. Bivšega moža je...

Naslov

Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna izvedenska mnenja

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Vasja Jager

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki je dobil licenco leta 1987, sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih,
kamor prihajajo tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo. Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je
ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z nasilnim partnerjem. Bivšega moža je...

Naslov

NAPOVEDNIK DOGODKOV za 7. september 2020

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala (ZGIGM), Slovenko Henigman, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar
Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG), Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG in Edo Škufca,
član uprave...

Naslov

Septembrske novice mreže

Medij

Planbzaslovenijo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...področja okolja in prostora, v katerem lahko zasledite najnovejše s strani mreže Plan B za Slovenijo ter Mreže za
prostor. V tokratnem uvodniku je o novem Gradbenem zakonu in o njegovi (ne)povezanosti s trajnostnim urejanjem
prostora razmišljala Senka Šifkovič Vrbica ( Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC...
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Naslov

Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti
imenovalec

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki
veliko zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za
investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet
odstotkov...

Naslov

Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...veliko zaposluje". Slovenko Henigman. Foto: BoBo Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-juZ njim se je
strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (
SSIG ) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo
pomembno,...

Naslov

Domači gradbinci bi sami gradili tir

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...LJUBLJANA &gt; Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je ocenila, da taka izjava ponižuje slovensko gradbeništvo.
Poudarila pa je, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne
poziva k spremembi osnovnih razpisnih...

Naslov

Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 9. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...veliko zaposluje". Slovenko Henigman. Foto: BoBo Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-juZ njim se je
strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo
(SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo
pomembno,...
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'Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti
postavljeni na isti imenovalec'
Ljubljana, 07.09.2020, 12:49 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

AVTOR

STA

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

Domača gradbena podjetja še naprej razburjajo besede
prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci
sami ne zmorejo zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje
konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti
imenovalec. Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje
kapacitete, da bi dosegli nadaljnjo rast panoge, so
prepričani.

Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača–Koper strateškega
pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na
današnji novinarski konferenci izpostavila generalna direktorica
Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc. Kot je dodala,
zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni
tokovi že preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko
Koper in Srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo
geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala. Je pa Šmučeva
obsodila izjavo prvega moža 2TDK Dušana Zorka, ki je prejšnji teden
ocenil, da slovenska gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi
sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik
slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga,

8
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Kazalo
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je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna
sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna
dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi osnovnih
razpisanih pogojev, saj zato ni časa. "Ravno tako ne pozivamo k dajanju
neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti
enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in
češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo Škufca je
poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so
postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde
nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da
niso plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno
pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati
sive ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je izpostavil.
Gradbeništvo pomembna panoga, ki veliko zaposluje, prispeva od 8
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do 9 odstotkov BDP
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako
pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim
obsegom," je dodal direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega
materiala pri GZS Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih besedah
težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je
zaskrbljujoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne
kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih
državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in
sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
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Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov
BDP, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi izvaja
domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče,
moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih
projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično
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nima nobenih možnosti. Imamo povsem svež primer mostu Pelješac. Sam
sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno evropsko
gradbeno podjetje tega ne more izvesti," je bil jasen.

Konkurenca z vzhoda je močna, so opozorili. FOTO: Dreamstime

Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu.
"Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot podizvajalci,
se moramo zavedati ogromne razlike – če si partner, dobiš referenco, če si
podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za prihodnost praktično
ne pomeni nič," je bil jasen.
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Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki
kot vodilni partner z dvema turškima gradbincema prav tako ostaja v igri za
glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in
pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol
manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski
kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača–Koper osem predorov,
slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest
kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovi oceni pripravljen drugače.
"Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna
pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj
imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi enake možnosti za
pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi
ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva.
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Odziv družbe 2TDK: Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon
zadnjega vlaka, ki že pelje
Na današnjo novinarsko konferenco GZS so se odzvali tudi v družbi 2TDK
in poudarili, da se mora gradnja drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo
lahko dokončan v letu 2025 in predan v uporabo leto dni kasneje. "Danes pri
drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje," so ob tem
zapisali. "Veseli nas, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice
Slovenije zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati
in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor
Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo
zgrajen do leta 2026, v 30-letih izgubilo do tri milijarde evrov ali cca. 145
milijonov letno, medtem, ko bi v primeru, da bi slovensko gradbeništvo
vodilo izgradnjo drugega tira doseglo cca. 72,5 mio EUR dodane
vrednosti."
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Pri 2TDK opozarjajo, da je potencialna izguba dodane vrednosti za
slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike približno 25-krat
večja, kot je bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri
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izvedbi projekta.
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Šmučeva: 2TDK ne bi
smel diskvalificirati
slovenskih gradbincev
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Avtorji: V. L., M. L.
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"Tuje konkurence se ne bojimo, a pogoji morajo biti enaki za vse," so na
novinarski konferenci GZS sporočili predstavniki domačih gradbenih
podjetij.
Foto: STA

Domača gradbena podjetja še naprej razburjajo
besede prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da
slovenski gradbinci sami ne zmorejo zgraditi
drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence
ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti
imenovalec. Država bi se morala bistveno bolj
opreti na svoje kapacitete, da bi dosegli
nadaljnjo rast panoge, so prepričani.
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Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir med Divačo in
Koprom strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo
dokončanje v roku nujno, je na današnji novinarski konferenci
izpostavila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija
(GZS)Sonja Šmuc. Kot je dodala, zamujamo približno že dve
desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že
preoblikovali.
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"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med
Luko Koper in Srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija
okrepi svojo geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je
dodala. Je pa Šmučeva obsodila izjavo prvega moža 2TDK Dušana
Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenski gradbinci drugega
tira niso sposobni zgraditi sami, piše STA.
POSEL DANES

GZS proti Zorku: To je ponižujoče,
sami smo sposobni zgraditi drugi tir

Šmučeva: Naročnik ne bi smel diskvalificirati
slovenskih gradbincev
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"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni
naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso
sposobna tega podviga, je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak
tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala
tujim podjetjem," je dejala generalna direktorica GZS.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za
glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k
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spremembi osnovnih razpisanih pogojev, saj zato ni časa. "Ravno
tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim
izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje,"
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je bila jasna generalna direktorica GZS.

"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik
slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega
podviga, je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi
skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala
generalna direktorica GZS Sonja Šmuc.
Foto: STA
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Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno
družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega
tira, Edo Škufca, je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje
konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec. "Ne
moremo tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde
nedovoljeno državno pomoč, olajšave, ali ravnajo s kadri na način,
da niso plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in
kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki
ne bi smela podpirati sive ekonomije, nedovoljenih praks in
socialnega dumpinga," je izpostavil.
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo
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nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda
z manjšim obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in
industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar. Tudi letošnje
leto bo po njegovih mesecih težko, saj bi bil ob koncu leta lahko
padec v panogi desetodstoten, "kar je skrb vzbujajoče".
POSEL DANES

Bitka za drugi tir: odpadli skoraj vsi
kitajski in turški gradbinci
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"Največje projekte v državi naj izvaja domača
gradbena operativa"
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na
lastne kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v
vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko
zaposluje". Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za
svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in
gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo
prispeva med osem in devet odstotki BDP, "zato nam je zelo
pomembno, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena
operativa". Kot je dodal Henigman, to seveda ni vedno mogoče,

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

moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z vzhoda je tako močna, da pri velikih
infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska
gradbena operativa praktično nima nobenih možnosti. Imamo
povsem svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v
določene cene. S takšnimi cenami nobeno evropsko gradbeno
podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen Henigman.
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Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje kapacitete, da bi
dosegli nadaljnjo rast panoge, so prepričani govorci na novinarski
konferenci GZS.
Foto: STA

Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri
projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji
ali kot podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike - če si
partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In
biti podizvajalec za prihodnost, praktično ne pomeni nič," je bil
jasen.
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Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan
Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbincema
prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji
ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes
imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred
15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale
samo drobtine," je opozoril Mugerli.

"Razpis bi moral biti pripravljen drugače"
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača−Koper osem
predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva,
ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovi
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oceni pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi
bila slovenska podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne
ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku,
da naj imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi enake
možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in
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ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno
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pridobiva, še piše STA.

Foto: STA

V družbi 2TDK so v odzivu na prej omenjeno novinarsko
konferenco GZS poudarili, da je projekt drugi tir izjemnega
pomena za slovensko gospodarstvo. "Če želimo ustvariti razvojne
in konkurenčne možnosti, ki so primerljive s sosedami, se mora
gradnja drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo lahko dokončan v
letu 2025 in predan v uporabo v letu 2026, to je pred dokončanjem
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projektov sosednjih konkurenčnih držav," so poudarili v družbi, ki
jo vodi Dušan Zorko.

2TDK opozarja: Lovimo zadnji vagon zadnjega
vlaka, ki že pelje
Po njihovih besedah pri drugem tiru lovimo "zadnji vagon zadnjega
vlaka, ki že pelje", zato jih veseli, da se visoki predstavniki GZS
zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in
zgraditi v izjemno kratkem času. Če drugi tir ne bo zgrajen do leta
2026, bo slovensko gospodarstvo po ocenah, na katere se sklicujejo
v 2TDK, v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov ali približno 145
milijonov letno, medtem ko bi v primeru, da bi slovensko
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gradbeništvo vodilo izgradnjo drugega tira, doseglo okoli 72,5
milijona evrov dodane vrednosti.
Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo
zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot bi
bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri
izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na
zaposlenega v logistiki več kot štirikrat večja kot v gradbeništvu,
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zato so nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo
Slovenije, so sporočili iz 2TDK. Ob tem so poudarili, da bodo v
drugi fazi razpisa, kjer bo o izvajalcu del odločala cena, skladno z
zakonodajo postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake
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pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo na razpisu.
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Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem
Odziv gradbincev na izjave direktorja 2TDK Dušana Zorka
G. C.| 7. september 2020 ob 16:37 Zadnji poseg: 7. september 2020 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Sonja Šmuc. Foto: BoBo

Slovenski gradbinci so ogorčeni zaradi navedb direktorja podjetja 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami ne zmorejo
zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača–Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na
novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc in opozorila, da zamujamo približno že
dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo
geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala in obsodila izjavo prvega moža 2TDK-ja Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska
gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga,
je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi
osnovnih razpisanih pogojev, saj za to ni časa.
"Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.

Gradbena podjetja se ne bojijo tuje konkurence
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo
Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso
plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive
ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je poudaril.

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

"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim
obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS-ju Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih
mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je skr vzbujajoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne zmogljivosti, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh
urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
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Slovenko Henigman. Foto: BoBo

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

Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju
Z njim se je strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi
izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z Vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativapraktično
nima nobenih možnosti. Imamo popolnoma svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno
evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.
Prav tako je poudaril razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot
podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike – če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za
prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
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Kristjan Mugerli. Foto: BoBo

Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbenima podjetjema prav
tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad
na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest
kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem mnenju pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja
sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je tudi pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti
in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga
ponovno pridobiva.

Zorko: Enotni pogoji za vse
"Ob predstavitvi v Evropski hiši 2. 9. smo povedali, da bo 2TDK v drugi fazi naredil takšne pogoje, da bodo enotni pogoji za vse, ki vstopajo na
slovenski trg," se je za Radio Slovenija odzval direktor 2TDK-ja, kar pomeni, da kdor bo želel graditi drugi tir, bo moral delavce plačevati po
slovenski kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, vsaj polovico materiala bo moral zagotoviti iz Evropske unije, poleg tega se v procesu gradnje
ne bo smel sklicevati na epidemijo novega koronavirusa in vse to bo moral izpolniti v finančnem okviru naložbenega programa za drugi tir, ki
znaša 1,2 milijarde evrov.
Odziv GZS-ja na izjave Dušana Zorka

Odziv družbe 2TDK na novinarsko konferenco Gospodarske zbornice Slovenije
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"Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje. Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije
zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor
Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov ali
pribl. 145 milijonov letno, medtem ko bi, če bi slovensko gradbeništvo vodilo gradnjo drugega tira, doseglo pribl. 72,5 milijona evrov dodane
vrednosti. Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je
bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na zaposlenega
v logistiki več kot 4-krat večja kot v gradbeništvu in so zato nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo Slovenije."
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Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in
sporna izvedenska mnenja

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f55bc3210a49/rubez-treh-otrok-odpira-strokovna-vprasanja-pocasna-in-spornaizvedenska-mnenja

Eden od sodnih izvedencev – kliničnih psihologov – je upokojenec, ki je dobil licenco leta 1987,
sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih, kamor prihajajo
tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo.
Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z
nasilnim partnerjem. Bivšega moža je tožila zaradi nasilništva in zahtevala skrbništvo nad
otrokoma. Dejstvo, da je izgubila oba postopka, je boleče, še posebej zaradi načina, na katerega je
do tega prišlo. Prepričana je namreč, da bi bilo povsem drugače, če bi izvedenec, ki ga je za oceno
njene in partnerjeve osebnosti postavilo sodišče, opravil svoje delo, kot bi moral.
»Sploh se ni poglobil v zadevo. Z otrokoma se je pogovarjal pet minut, z menoj tri četrt ure, z
bivšim partnerjem pa sploh ne, ker je izvedenec pozabil priti na pogovor.« Med pogovorom z
njo ji je častitljivi gospod predložil znameniti – in po mnenju vsaj dela stroke nezanesljivi –
Rorschachov test, pri katerem človek prepoznava podobe v nedoločnih packah, vse pogovore je
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tudi posnel. Vendar nato na sodišču ni predložil posnetkov, prav tako se nanje ni skliceval –
temveč je večji del svojega izvedenskega mnenja po principu »izreži-prilepi« menda sestavil iz
svojih starejših poročil v nekih drugih sodnih zadevah.
Očetove pravice
Oče petletne deklice, s katero se po lastnih besedah odlično razume, jo vodi na šotorjenje, v
gledališče in na obiske Kekčeve dežele, si želi, da bi hčer lahko videl večkrat. Zato se na sodišču
bori za pogostejše stike; na željo sodnic sta ga pregledala sodni izvedenec in izvedenka. S prvim
»sva se povsem normalno pogovarjala o športu, potem mi je dal obkroževati neke teste, ki naj
bi pokazali, ali sem pasiven in zamorjen.« Druga ga je spraševala o zvezi z bivšo partnerko in mu
spet predložila Rorschachove madeže, v njih je po lastnih besedah prepoznaval metulje, netopirja
in morsko obalo z letala. Čeprav ni ugotovila nič nenavadnega, kaj šele nevarnega, je izvedenka
sodišču predlagala, naj mu ne poveča števila stikov s hčerjo. »Kako bi nekdo po enem ali dveh
pogovorih lahko vedel, kakšnega človeka ima pred seboj? Za to bi moral poznati celoten
kontekst, govoriti z znanci, svojci in sodelavci, izvesti kakšne bolj poglobljene teste ...« meni
obupani oče.
Povsem logično je, da sta naša sogovornika kot poraženi stranki v svojih procesih nezadovoljna z
delom, ki so ga v njunih primerih opravili sodni izvedenci. Krivično bi bilo, če bi zgolj na podlagi
takšnih pričevanj pavšalno trdili, da vsi izmed teh strokovnjakov na področju družinskih zadev
slabo opravljajo svoje delo. Toda njihovega dela ne kritizirajo zgolj nezadovoljni starši, temveč
tudi na drugi strani, ne nazadnje v sami stroki. A klinični psihologi, ki sestavljajo veliko večino
sodnih izvedencev v družinskem pravu, odločno branijo svoje pozicije.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pomoč ali že ovira?
Institut sodnega izvedenca je bil zastavljen kot strokovna pomoč sodiščem na področjih, za katera
sodniki in sodnice nimajo ustreznih znanj. V tem pogledu so v zapletenih in dostikrat umazanih
družinskih pravdah o skrbništvu otrok, stikih in plačevanju preživnine sodni izvedenci psihološke
stroke neprecenljivi za oblikovanje sodb. Težava je, da je teh primerov ogromno, izvedencev pa
odločno premalo. V Sloveniji imamo skoraj 70 tisoč ljudi, ki po nalogu sodišča plačujejo
preživnino, in veliko večino so pregledali od sodišč imenovani psihologi z izvedenskimi licencami
– teh je na uradnem seznamu v državi komaj 30, po podatkih s terena pa jih redno deluje
kvečjemu dober ducat.
To pomeni, da so sodni izvedenci, od katerih so v veliki meri odvisne usode razbitih družin,
preobremenjeni. Povpraševanje po njihovem mnenju pa se je še povečalo z lani sprejetim
družinskim zakonikom, ta je na sodišča prenesel dodatne postopke, ki so bili prej v domeni
centrov za socialno delo. Posledično so izvedenci sedaj še pod večjim pritiskom, časa za
poglobljeno obravnavo staršev in otrok je čedalje manj.
Kontroverzni testi, ki odločajo o usodah otrok
Za nameček naj bi bile metode, ki jih velika večina izvedencev v družinskih zadevah uporablja za
oblikovanje mnenj, zastarele in nezanesljive. Izredni profesor na fakulteti za varnostne vede Igor
Areh, tudi sam sodni izvedenec za forenzično psihologijo, je v študiji, izdelani to poletje,
podrobno pregledal 166 mnenj, ki jih je 33 sodnih izvedencev in izvedenk napisalo v zadnjih 15
letih. Rezultati so bili porazni.
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Dvanajst odstotkov mnenj je bilo podanih brez uporabe kakršnegakoli znanstvenega testa, v
desetih odstotkih pa izvedenci niso razkrili, katere metode so uporabili. V vseh drugih primerih
so usodne ocene v največji meri temeljile na projekcijskih testih, kakršen je že omenjeni
Rorschachov. Ta bo naslednje leto star okroglih sto let, Areh pa trdi, da metoda »ne dosega
minimalnih standardov verodostojnosti psiholoških testov, saj ima med drugim resne težave z
veljavnostjo in napačnimi normami.« Posledica pomanjkljivosti Rorschachovega testa je, da
lahko zdrave osebe, tako odrasle kot otroke, prikaže kot duševno bolne ali motene, zato naj bi bil
neprimeren za izvedensko delo. Podobno velja za druge projekcijske teste, ki se jih poslužujejo
slovenski izvedenci in po Arehovih besedah v tujini veljajo za zastarele ter ne izpolnjujejo
minimalnih kriterijev forenzične verodostojnosti.
Ekskluzivni izvedenski klub

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

Arehova študija, ki sicer ni bila mišljena za javno obravnavo, je med izvedenci za psihologijo, pa
tudi v celotnem sodnem sistemu dvignila obilo prahu. Klinična psihologa Tristan
Rigler in Sana Čoderl Dobnik sta v javnem odgovoru nanjo Arehu, sicer članu večjih
mednarodnih strokovnih združenj in gostujočemu predavatelju na fakultetah v Španiji, Veliki
Britaniji in Franciji, očitala, da »ne razume osnovnih konceptov klinične psihologije ali pa jih
namerno izkrivlja.« Uporabljeni vzorec izvedenskih mnenj je po njunem »selekcioniran,
heterogen in nereprezantativen«, Rorschachov test pa naj bi bil znanstveno dokazano objektiven
in uporaben za izdelavo kredibilnih izvedenskih mnenj. Vendar se med psihologi in
psihologinjami, ki imajo licenco sodnih izvedencev, najde tudi kdo, ki je drugačnega mnenja.
Na seznamu izvedencev s področja psihologije je med 30 imeni kar 27 kliničnih psihologov in
psihologinj, kot sta tudi Rigler in Čoderl Dobnikova. Vse do leta 2017 je namreč izpite za
pridobitev naziva sodnega izvedenca za psihologijo izvajala strokovna komisija Zbornice kliničnih
psihologov Slovenije; posledično so v sistem prihajali izključno klinični psihologi z izkušnjami v
zdravstvu, medtem ko so bila psihologom z drugačno izobrazbo vrata zaprta – ne glede na
morebitne dragocene in uporabne izkušnje z delom z družinami, na primer na centrih za socialno
delo.
Znanilki nove struje
Šele pred tremi leti je ministrstvo za pravosodje dovolilo, da izpite za izvedensko licenco poleg
omenjene zbornice izvaja tudi Društvo psihologov Slovenije. Tako sta od nedavnega v nabor
sodnih izvedencev, v katerem dominirajo kliničnih psihologi, prišli tudi dve strokovnjakinji za
psihologijo družine.
Ti izvedenki pri svojem delu sploh ne uporabljata Rorschachovega preizkusa. In družin ne
sprejemata le v svojih pisarnah, kjer sicer opravita psihološke preglede, ampak se s starši
dogovorita tudi za obisk in psihološko opazovanje otroka na njihovem domu, po potrebi pa
opravita tudi strukturirane intervjuje z novimi partnerji, otrokovimi starimi starši, učitelji in
drugimi ... Kot pojasnjuje predstavnica nove struje Metoda Maj, predsednica komisije, ki deluje
pod okriljem Društva psihologov Slovenije, je to v skladu z usmeritvami tega društva, po katerih
»sta vsaj v družinskih zadevah osnovni metodi psihološkega ocenjevanja strukturirani intervju
z družinskimi člani in pa opazovanje, za kar si mora izvedenec vzeti dovolj časa. Uporaba
psiholoških testov je torej na drugem mestu, pri njihovem izboru pa mora dati izvedenec
prednost testom, ki so dovolj zanesljivi in psihometrično veljavni. Prizadevamo si uporabljati in
graditi celosten model dela ter strokovno poglobljen pristop ob upoštevanju etičnih načel.«
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Kaj pa odgovornost?
Metoda Maj poudarja, da je psihologija »veda, ki se neprestano razvija, zato mora sodni
izvedenec slediti novostim in v svoje delo vnašati spremembe, ki so znanstveno podprte«. V
teoriji bi se zato morali psihologi izvedenci redno izobraževati; po novem zakonu, ki je stopil v
veljavo lani, mora vsak izvedenec na pet let dokazovati, da je v stiku z najnovejšimi dognanji v
svoji stroki. V ta namen pa zadostuje, da ministrstvu zgolj posreduje potrdila o udeležbi na
seminarjih.

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

Tako lahko upokojenec, ki je kot sodni izvedenec s pogovorom in Rorschachovimi packami izdelal
psihološko oceno matere z začetka članka, deluje že od leta 1987, ne da bi se moral podrobneje
seznanjati z najnovejšimi ugotovitvami v psihologiji. Ministrstvo – oziroma njegov strokovni svet
za sodno izvedenstvo – mu je kot ustrezna dokazila o izpopolnjevanju v zadnji petletki mirno
štelo udeležbo na dveh srečanjih slovenskih sodnih izvedencev in cenilcev, z udeležbo na
pravosodni konferenci pa je celo presegel zahtevano število potrdil. Čeprav so to zelo splošno
usmerjeni dogodki z le malo zveze z njegovim osnovnim področjem.
Izvedensko licenco pa je težko, skoraj nemogoče izgubiti. Disciplinski postopek, ki le v
najskrajnejših primerih vodi v odvzem licence, lahko zahteva le peščica izbrancev: minister za
pravosodje, predsednik sodišča, predsednik strokovnega sveta, generalni državni tožilec,
generalni državni odvetnik, varuh človekovih pravic in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije.
To je vse, vsi drugi, na katere vpliva delo izvedencev – odvetniki, tožilci in mali ljudje – te pravice
nimajo. Kljub temu pravosodno ministrstvo letno prejme od 30 do 50 pritožb zoper delo
izvedencev na različnih področjih in jih menda tudi preveri, koliko licenc so na podlagi očitkov v
zadnjih petih letih dejansko odvzeli, nam niso pojasnili. Postregli so nam le s podatkom, da v
prvih devetih mesecih lanskega leta ni bil uveden niti eden disciplinski postopek.
Kdor plača več, je boljši starš
Zaradi primanjkljaja licenciranih sodnih izvedencev se je že oblikoval sivi trg dvomljivih
»strokovnih« mnenj, ki jih je moč kupiti in s katerimi odvetniki zlasti v družinskih zadevah
skušajo vplivati na sodnike. Mati z začetka članka je prepričana, da je skrbništvo nad otrokoma
izgubila tudi zaradi ocene, ki si jo je njen bivši partner priskrbel pri samozvanem strokovnjaku;
četudi ta nima licence za sodnega izvedenca, je sodišče njegovo mnenje upoštevalo.
Dokument je pripravil samozvani strokovnjak, ki deluje v svojem podjetju, ambiciozno
poimenovanem »svetovalno-izobraževalni center«; oceno, na katero sta se kasneje naslonili dve
sodnici, je oblikoval zgolj na podlagi pogovora z omenjenim moškim. Njegove žene, naše
sogovornice, ni nikoli videl, temveč je uničujoče mnenje o njenih osebnostnih karakteristikah in
materinskih sposobnostih napisal na osnovi tega, kar je dobil od svoje stranke. Za kar je dobil
med 420 in 870 evrov plačila; toliko namreč po ceniku na njegovi spletni strani stane priprava
»strokovnega« mnenja. In njegove reference? V dokumentu je preprosto navedel kup literature,
povečini s spleta, ki naj bi jo prebral, in dopisal, da je leta 2017 vložil vlogo za licenco sodnega
izvedenca – odveč je poudarjati, da je, vsaj glede na uradni seznam, do danes ni dobil.
Omenjeni lažni izvedenec ni edini, ki ne zadosti zakonskim pogojem, pa vendar piše pomanjkljive
ocene, na podlagi katerih sodišča presojajo o usodi otrok v skrbniških postopkih. Pridobili smo
tudi »izvedeniško mnenje oziroma strokovno poročilo«, ki ga je v nekem drugem postopku
pripravil še en samostojni podjetnik, tokrat direktor samozvanega »družinskega inštituta«. Tudi
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on ni licencirani sodni izvedenec. In tudi on je svoje poročilo zasnoval zgolj na stiku z
naročnikom, namesto o okoliščinah konkretnega primera pa se je razpisal predvsem o teoretičnih
smernicah, povzetih iz literature.
Sodniki prelagajo odgovornost
Izvedenska mnenja pa ne razburjajo zgolj staršev v postopkih družinskega prava, temveč tudi
udeležence v drugih – predvsem kazenskih in gospodarskih – zadevah. In to tako javne tožilce
kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih zagovornikov, ki imajo poleg s psihologi opravka še z
izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva, kmetijstva, prometa, medicine, umetnosti ...

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

»Govorim lahko le iz svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali pa pod
vplivom koga drugega,« je obupan vodja mariborskega okrožnega tožilstva Darko Simonič.
»Včasih je nekaj vendarle očitno že po kmečki pameti in je jasno vsem v sodni dvorani, pa
vendar izvedenec trdi svoje in vidiš, da želi le na vsak način mimo vseh argumentov pomagati
obdolžencu.« Osnovni namen instituta sodnega izvedenca je zagotovitev strokovne pomoči
sodišču na področju, ki ga sodnik sicer ne obvlada. Toda kot opozarja Simonič, se je ta institut
izrodil v svojevrstno outsourcanje sodniškega dela: »Sodniki prelagajo odgovornost in se
pretirano zanašajo na njihove ocene; te so velikokrat ključne za izid procesa.«
Nezadovoljna je tudi druga stran. Odvetnika Petra Čeferina, ki je na sodišču pred petnajstimi
leti zastopal Ivana Perića, obsojenega za umor svoje družine v Rovinju, je višje sodišče v
Ljubljani oglobilo, ker je pred polno dvorano izgubil živce zaradi sodnih izvedencev. Čeferin se je
na kazen, ki mu jo je zaradi razžalitve dodelilo sodišče, pritožil na Evropsko sodišče za človekove
pravice – in s pritožbo uspel. »Žal o kakovostnem sodnem izvedenstvu – z redkimi izjemami – v
Sloveniji ne moremo govoriti,« je še vedno prepričan odvetnik. »Mnoga izvedenska mnenja
nasprotujejo zdravi pameti in pravu, pri čemer nadzor nad delom teh izvedencev ni ustrezen.
Tudi po krivdi sodišč.«
Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Gradbinci: Zgradimo lahko pet od osmih
predorov na drugem tiru
Zbornica gradbeništva meni, da jih 2TDK obravnava
podcenjujoče.
Objavljeno
07. september 2020 12.23

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

Posodobljeno
07. september 2020 13.30

Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo

Janez Tomažič
Slovenska gradbena podjetja so se odzvala na izjavo Dušana Zorka, predsednika uprave 2TDK, investitorja v Drugi tir. Na nedavni predstavitvi študije vpliva na gradbeništvo in
logistiko je dejal, da je slovensko gradbeništvo pregreto, pa si želi še več, in da naši gradbeniki niso sposobni sami zgraditi projekta Drugi tir Divača–Koper.
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Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača-Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na današnji novinarski konferenci izpostavila
generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc. Kot je dodala, zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že
preoblikovali.

Dušan Zorko (levo), Igor Masten (desno). FOTO: Jure Eržen/Delo

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

Preberite tudi: Veliki igralci ostajajo na kraški fronti
Kristjan Mugerli, direktor CPG, se je odzval, da imajo slovenska gradbena podjetja reference za vsa dela in objekte, razen najdaljših predorov. Dodal je, da se mu zdi podcenjujoče, da
2TDK po tem, ko je sposobnost graditi priznal štirim vodilnim ponudnikom, eden od teh je slovenski, sporoča, da gradbinci niso sposobni graditi oziroma da bi tak način gradnje trajal
bistveno dlje.
Kot smo poročali, se gradbinci zavzemajo za razdrobitev projekta na več manjših podprojektov.
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V polletju manj nezgod pri delu
Inšpektorat RS za delo je v prvem polletju zabeležil 3968 nezgod pri delu, kar je za 21,9 odstotka manj kot enakem
obdobju lani. To bi po njihovem deloma lahko pripisali spomladanskim ukrepom za zajezitev širjenja novega
koronavirusa, a sedaj prihaja zahtevno obdobje, v katerem bodo morali delodajalci varnosti pri delu nameniti posebno
pozornost.
"Smo v zahtevnem obdobju, v katerem bodo morali delodajalci zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu nameniti
posebno pozornost, in sicer tako z vidika preprečevanja okužb s covidom-19 kot opravljanja ustreznega nadzora nad
upoštevanjem splošnih pravil varnega dela, saj podjetja ponovno povečujejo proizvodnjo, na delo pa prihajajo zaposleni,
ki so bili z dela dlje časa odsotni," so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili na inšpektoratu.
Na delovnem mestu se je v polletju s covidom-19 okužilo 112 zaposlenih, na inšpektorat je bila prijavljena ena poklicna
bolezen. V polletju je bilo od skupnega števila nezgod 3747 lažjih nezgod, kar je 22,2 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani, 207 težjih nezgod ali 16,2 odstotka manj, devet kolektivnih nezgod ali dve več. Zgodilo se je pet nezgod pri
delu s smrtnim izidom, v prvem poletju lani jih je bilo devet.
Glavni vzrok smrtnih nezgod je bil v letošnjem prvem polletju padec z višine. Po dve nezgodi pri delu s smrtnim izidom
sta se zgodili v gradbeništvu in predelovalni dejavnosti, en primer v kmetijski dejavnosti. Pri težjih nezgodah pri delu sta
najpogostejša vzroka zdrs in spotik.

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

Delodajalci v praksi po njihovih navedbah skrbijo za zaščito zaposlenih pred okužbo s covidom-19. Ker pa je danes
znanega bistveno več, se lahko uvajajo učinkovitejši preventivni ukrepi. "Pri tem je nujno, da delodajalci zagotovijo
revizijo ocene tveganja za varnost in zdravje delavcev. Nove strokovne ugotovitve zdravstvene stroke in druga dejstva v
skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu jim nalagajo, da revidirajo in dopolnijo obstoječo oceno tveganja," so
opozorili.
Kot enega pomembnih preventivnih ukrepov za zmanjševanja tveganja za prenos okužb so izpostavili razdaljo med
osebami. Pregled, ki ga je naročila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), je poskušal analizirati ukrepe distanciranja
v zvezi s možnostjo prenosa covida-19. Kot so povzeli, socialna distanca manj kot en meter pomeni 12,8-odstotno
tveganje za okužbo, razdalje en meter ali več pa 2,6-odstotno tveganje.
Ohranjanje socialne distance je del širšega nabora preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe, pri čemer je ta
ukrep treba izvajati skupaj z ostalimi preventivnimi ukrepi, kot so higiena rok, kašljanja in kihanja, čiščenje in
razkuževanje prostorov ter predmetov, prezračevanjem prostorov, uporaba zaščitnih mask, so dodali.
Stanje nezgod pri delu je bilo v polletju zaradi delnega zaprtja države ob izbruhu koronavirusa boljše kot v enakem
obdobju lani. Da pa bi to ugotovitev potrdili, bi bila po njihovem nujna podrobnejša analiza oz. prikaz pogostosti poškodb
pri delu, to je število poškodb glede na število opravljenih delovnih ur, in resnosti poškodb pri delu, to je povprečno število
dni bolniške na eno nezgodo oz. število dni bolniške odsotnosti glede na opravljene ure.
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Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne
bojimo, a moramo biti postavljeni na isti
imenovalec
Domača gradbena podjetja še naprej razburjajo besede prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami
ne zmorejo zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec.
Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje kapacitete, da bi dosegli nadaljnjo rast panoge, so prepričani.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača-Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v
roku nujno, je na današnji novinarski konferenci izpostavila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS)
Sonja Šmuc. Kot je dodala, zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že
preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da
Slovenija okrepi svojo geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala. Je pa Šmučeva obsodila izjavo prvega
moža 2TDK Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da
niso sposobna tega podviga, je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako
torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.

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

Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne
poziva k spremembi osnovnih razpisanih pogojev, saj zato ni časa. "Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene
prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo
drugega tira, Edo Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti
imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s
kadri na način, da niso plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se
morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je
izpostavil.
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej,
čeprav seveda z manjšim obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS
Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar
je zaskrbljujoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast
gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in
gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet odstotkov BDP, "zato
nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni
vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij iz vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska
gradbena operativa praktično nima nobenih možnosti. Imamo povsem svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil
vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.
Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot
partnerji ali kot podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike - če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec,
potem reference ni. In biti podizvajalec za prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
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Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima
gradbincema prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in
pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend
nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača-Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc
za dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovi oceni pripravljen drugače. "Če bi bil razpis
drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.

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

Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku,
da naj imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k
zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva.
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Delo o vplivu tujih izvajalcev na domače
gradbeništvo (8. 9.)
Janez Tomažič v komentarju Veliki znajo zaščititi svoje interese piše o vplivu podjetjih iz tretjih držav na slovensko
gospodarstvo in podjetja. To počno tako Američani kot tudi Kitajci, le da slednjih ne opazimo. Opazijo pa to evropska
podjetja, ki s tujimi ne morejo tekmovati, saj ta ne spoštujejo delavskih pravic na evropskem nivoju.

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

"Pri pripravah na gradnjo drugega tira smo videli, da so delegacije iz Slovenije hodile na Kitajsko in vabile njihova
podjetja, naj pridejo in zgradijo drugi tir. Pa jim ne bi bilo treba. Avstrijci tega ne počnejo in Kitajci tam pač ne gradijo. Po
smernicah EU na javne razpise (nad pet milijonov evrov) ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice
sporazumov z EU, ki določajo recipročnost pri upoštevanju okoljskih, delavskih in drugih standardov. Je pa izbruh virusa
razkril, kako krhek je poslovni model, ko tuji gradbeni gigant pride, izvede velik projekt, pobere denar in odide. Cengizovo
gradbišče karavanškega predora bi obstalo, če za pripravljalna dela ne bi najeli slovenskih podizvajalcev."
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Slovenske gradbince razburjajo besede, da niso sposobni
zgraditi drugega tira
7. 9. 2020, 12:55 | Aktualno | Vir: STA

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

Anže Malovrh/STA

Domača gradbena podjetja še naprej razburjajo besede prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da slovenski
gradbinci sami ne zmorejo zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti
postavljeni na isti imenovalec. Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje kapacitete, da bi dosegli
nadaljnjo rast panoge, so prepričani.

BESEDILO SE NADALJUJE PO OGLASU

To močno zdravilo lahko pomaga, da se znebite bolečin v
sklepih
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Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača-Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v
roku nujno, je na današnji novinarski konferenci izpostavila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija
(GZS) Sonja Šmuc. Kot je dodala, zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že
preoblikovali.

"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo
Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir
omogočil," je dodala.

Je pa Šmučeva obsodila izjavo prvega moža 2TDK Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska gradbena operativa
drugega tira ni sposobna zgraditi sama.

"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja
diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga, je nekaj narobe, ne samo s panogo,
ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je
dejala.

Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne
poziva k spremembi osnovnih razpisanih pogojev, saj zato ni časa. "Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene
prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.

"Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti
imenovalec"

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

Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo
drugega tira, Edo Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti
imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s
kadri na način, da niso plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala
boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je izpostavil.
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej,
čeprav seveda z manjšim obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri
GZS Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten,
"kar je zaskrbljujoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast
gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in
gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet odstotkov BDP, "zato nam
je zelo pomembno, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno
mogoče, moramo pa k temu stremeti.
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"Konkurenca podjetij iz vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se
oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično nima nobenih možnosti. Imamo
povsem svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi
cenami nobeno evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.

Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot
partnerji ali kot podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike - če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem
reference ni. In biti podizvajalec za prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima
gradbincema prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in
pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend
nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača-Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za
dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovi oceni pripravljen drugače.

"Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna pripraviti
samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.

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

Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku,
da naj imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k
zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri v PN

07. 09. 2020, 19.27

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

Za parkiranje na približno 35 javnih parkirnih mestih ob sedežu Krajevne skupnosti Semedela bo kmalu
treba seči v denarnico. V občini se pri odločitvi za uvedbo plačljivega režima sklicujejo na pobudo KS in
nujnost zagotovitve kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnega objekta Mandrač.

Za parkiranje na približno 35 javnih parkirnih mestih ob sedežu Krajevne skupnosti Semedela bo kmalu treba seči v denarnico. Foto:
Nataša Hlaj

Septembra razpis za stanovanja za mlade v Prvačini
“Razpis za dodelitev namenskih stanovanj za mlade je novost, zato je treba pred tem sprejeti ustrezne akte,” vodja
kabineta župana Gorazd Božič odgovarja, zakaj stanovanjski sklad še ni objavil razpisa za stanovanja v Prvačini. To
naj bi ga še v tem mesecu. V prihodnjih dveh letih naj bi v mestni občini pridobili še vsaj 33 neprofitnih stanovanj.

Pri 1000 stopinjah Celzija gasilci opravili junaško delo
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Gasilci so opravili strokovno in junaško delo, je po zaključku več kot 50-urne gasilske intervencije ob požaru
podjetja Excelza poudaril regijski poveljnik CZ Sandi Curk. NIJZ je v Postojni danes odredil čiščenje igralnih površin
v vrtcih in otroških igral v mestu. Požar je pokazal tudi na nujnost izboljšave hidratnega omrežja in nabave
gasilskega vozila s cisterno večjih zmogljivosti.
Jutri v Primorskih novicah objavljamo tudi osemstransko prilogo Vilenica.

Korona na Bistriškem odnesla nočitve, turizma pa ne
Letos je Slovenijo obiskalo pol manj turistov kot v enakem obdobju lani in v podobni situaciji so se znašli tudi
ponudniki prenočitvenih zmogljivosti na Bistriškem. Kljub temu so v občini, ki sicer ne premore nobenega hotela,
pač pa približno 350 ležišč v raznih nastanitvenih obratih, s turizmom na splošno zadovoljni.

Domači gradbinci bi sami gradili tir

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

“Domači gradbinci smo sposobni sami zgraditi večino drugega tira,” vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij, ki se
potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti izjave
generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem, da domače gradbeništvo samo ne zmore tega podviga.

V primorskih vinogradih je vse bolj živahno, zgodnje sorte so
že v kleteh
V primorskih vinogradih je vsak dan bolj živahno. Zgodnje sorte so v veliki večini že v kleteh. Vreme je lepo in
nadvse primerno za nadaljnje dozorevanja grozdja. Penine letošnjega letnika bodo izvrstne, vina nasploh pa bolj
umirjena, z dobrimi razmerji med kislinami in alkoholnimi stopnjami. Količinsko bo letnik povprečen, na visoko
kakovost pa bo ob ustreznem vremenu vplivalo tudi dejstvo, da so številni vinarji spomladi več časa preživeli v
svojih vinogradih.

Stikalo za luč, ki lahko tudi sveti
Visokotehnološko podjetje Goap, specializirano za opremljanje pametnih hiš, je nedavno poslalo na trg inovacijo, ki
postavlja nove mejnike na področju stikal za luči. Gre za prvo stikalo na svetu, ki združuje več funkcij, hkrati pa
oddaja prijetno svetlobo, ki dom osvetli v 16 milijonov odtenkih.

Napad s sekiro: obtoženi odslovil odvetnika
Na koprskem okrožnem sodišču bi se moralo danes nadaljevati sojenje zaradi napada s sekiro konec lanskega leta
v Postojni, a sta obtoženi in njegov zagovornik poskrbela za nepričakovan zaplet. Beno Krajšek je namreč tik pred
obravnavo odvetniku, sicer tudi njegovemu prijatelju, preklical pooblastilo.

Zaradi poslov z ilegalci kazen za mamo in hčer
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Zaradi poslov z ilegalnimi prebežniki je sodnica koprskega okrožnega sodišča na zaporno kazen obsodila
Postojnčanko in njeno komaj 18-letno hčerko. Če bo sodba postala pravnomočna, bo mati za zapahi poldrugo leto,
njena hčerka pa bo kazen odslužila z družbeno koristnim delom.

V odkrivanju novih, norih odrov
Marezijazz je šel na potep, tradicionalni festival big bandov je namreč letos prilagodil svoj koncept novim
protivirusnim razmeram in cikel glasbenega potepanja sklenil v soboto na Žardinu, slikoviti lokaciji pri Kocjančičih
nad Sv. Antonom.

Košarkarski klub Koper Primorska nima ekipe, zato ne bo
branil superpokalne lovorike

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

Zaradi kadrovskih težav pri Kopru Primorski bo ekipo na košarkarskem superpokalu, ki bo 17. septembra v Kranju
predstavljal uvod v novo sezono, zamenjala novomeška Krka.
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Domači gradbinci bi sami gradili tir
Katja Gleščič

Slovenija

07. 09. 2020, 20.10

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

“Domači gradbinci smo sposobni sami zgraditi večino drugega tira,” vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij,
ki se potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti
izjave generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem, da domače gradbeništvo samo ne zmore tega
podviga.

Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko Foto: STA

LJUBLJANA > Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je ocenila, da taka izjava ponižuje slovensko gradbeništvo.
Poudarila pa je, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne
poziva k spremembi osnovnih razpisnih pogojev, saj za to ni časa. “Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene
prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje,” je dejala.

Mugerli bi več sklopov
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Projektno podjetje 2TDK je za gradnjo 27 kilometrov drugega tira z razširjenimi servisnimi cevmi pripravilo dva
razpisa: enega za odsek od Divače do Črnega Kala, drugega pa od Črnega Kala do Kopra.
Kristjan Mugerli, predsednik zbornice gradbeništva in direktor novogoriškega Kolektorja CPG, ki na obeh razpisih
(kot glavni partner skupaj z dvema turškima gradbincema) poteguje za gradnjo drugega tira, pa je danes dejal, da
bi moral javni razpis biti razdeljen na več sklopov: “Slovenska podjetja imamo reference za gradnjo petih od osmih
predorov, vse viadukte, gradnjo tirov in opremljanje predorov, zato bi lahko opravila večino zahtevanih del. Če bi
bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe.”
Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je v odzivu danes ponovil, da bodo v drugi fazi razpisa, kjer bo odločala
cena, postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo. Že minuli
teden je povedal, da bodo morali izbrani ponudniki delavce plačati po slovenski kolektivni pogodbi za
gradbeništvo, da bodo morali vgraditi več kot polovico materialov, izdelanih v EU, in da covid-19 ne bo štel za višjo
silo.

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

“Pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje,” so v 2TDK znova poudarili, da se mora gradnja
drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo lahko zgrajen v letu 2025 in bo leta 2026 sprejel vlake.
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GZS: slovenski gradbinci bi lahko zgradili
večino drugega tira
Čas branja: 2 min

1
07.09.2020 13:30 Dopolnjeno: 07.09.2020 13:53

Slovensko gradbeništvo zaposluje 60 tisoč ljudi,
ustvari okoli osem odstotkov bruto domačega
proizvoda, zgradilo in obnovilo pa je 95 odstotkov
infrastrukturnih objektov v državi

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

VASILIJ KRIVEC
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Kot pravijo slovenska gradbena podjetja, imajo reference za gradnjo
večine proge na trasi drugega tira med Divačo in Koprom, izmed
osmih imajo reference za pet predorov.
Foto: Slovenske Zeleznice

Več iz teme:
drugi tir >
Dušan Zorko >

gradbeništvo >

GZS >

Jernej Vrtovec >

Sonja Šmuc >
Evropska komisija >

2TDK >
Evropska unija >

»Gospodarska zbornica Slovenije ne bo zahtevala
veljavnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del železniške
proge Koper–Divača, ne pristaja pa na izjave, ki ponižujejo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

slovensko gradbeništvo,« je na današnji tiskovni konferenci
poudarila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc.
Tiskovno konferenco so sklicali zaradi izjave generalnega
direktorja družbe 2TDK Dušana Zorka, ki je na tiskovni
konferenci o vplivih neizgradnje drugega tira na slovensko
gospodarstvo prejšnji teden izjavil, da slovenske gradbene
družbe niso sposobne zgraditi drugega tira. Gospodarska
zbornica tako od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,
drugih ministrov ter vodilnih ljudi v slovenskih državnih
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podjetjih in institucijah zahteva, da nehajo dajati pavšalne in
slabšalne izjave v zvezi s slovensko gradbeno panogo. Prav tako
zahteva, da pri prihodnjih javnih naročilih zastavijo realne roke
za končanje projektov, upoštevajo ekonomska in socialna
merila ter da postavijo takšne pogoje, ki jih lahko izpolnijo tudi
evropski, ne le slovenski izvajalci, zato apelirajo, da pri tem v
največjem obsegu upoštevajo priporočila evropske
komisije glede ekonomske politike.

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

Konkurence se ne bojimo, vendar naj bodo pogoji za vse enaki

Foto: Jure Makovec

Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: »Razvite
evropske države ščitijo lastno gradbeno
industrijo, saj gre za strateško panogo z velikimi
multiplikativnimi učinki.«
»Slovenski gradbinci se ne bojimo tuje konkurence, vendar
morajo za vse veljati ista pravila. Nobeno podjetje iz Evropske
unije ne more tega projekta zgraditi ceneje, kot to lahko

51

Finance.si
Država: Slovenija

07.09.2020
Ponedeljek, 13:53

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8965573/GZS-sloven...

4/6

izvedejo podjetja z vzhoda, predvsem iz Kitajske, saj jih
subvencionira država, plače njihovih delavcev pa so občutno
nižje od plač slovenskih gradbincev in drugih podjetij iz
Evropske unije,« je poudarila Sonja Šmuc. Na vprašanje, kako
komentirajo dodatne zahteve pri razpisu, po katerih bodo
morali izvajalci vgraditi vsaj polovico materialov, izdelanih v
Evropski uniji, da bodo plače v okviru kolektivne pogodbe za
gradbeništvo, in da pandemija ne pomeni več izrednih razmer,
je direktor Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala Jože Renar odgovoril, da so ta
določila dobrodošla, vendar dvomi, da smo v Sloveniji to
sposobni nadzorovati, saj so inšpekcijske službe podhranjene.
Slovenski gradbinci lahko zgradimo večino proge

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

Predsednik iste zbornice, sicer pa direktor
novogoriškega Kolektorja CPG, Kristjan Mugerli je
poudaril, da bi moral javni razpis biti razdeljen na več sklopov
in je proti enovitemu razpisu: »Slovenska podjetja imamo
reference za gradnjo petih od osmih predorov, vse viadukte,
gradnjo tirov in opremljanje predorov, zato bi lahko opravila
večino zahtevanih del.« Pri tem so sogovorniki poudarili še, da
so slovenska gradbena podjetja v preteklosti zgradila in
obnovila okoli 95 odstotkov vse slovenske infrastrukture.
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»Propadla so podjetja, vendar so se strokovnjaki nato zaposlili
v drugih podjetjih. Znanje je ostalo, reference, ki so potrebne
pri razpisih, pač ne,« je dodal Mugerli.
Dolgoročno stagnacija, nazadovanje in propad
V skupnem poročilu so na GZS še zapisali, da nas izbor
gradbincev z vzhoda (spomnimo, da drugo cev predora
Karavanke gradi turško podjetje Cengiz) uvršča med države
jugovzhodne Evrope, ne pa med razvite evropske države, kjer ta
podjetja takšnega posla ne bi mogla pridobiti. Poleg tega
sporočila, kot jih pošiljajo vodilni ljudje v slovenskih
institucijah in podjetjih v državni lasti, ne popularizirajo
gradbene panoge, zaradi česar vpis na srednje gradbene šole in
gradbeni fakulteti že več let upada, kar bo dolgoročno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povzročilo stagnacijo, nazadovanje in na koncu propad
slovenske gradbene operative. To bi po mnenju GZS poslabšalo
rezultate vsega slovenskega gospodarstva, saj gradbeništvo, ki
zaposluje skoraj 60 tisoč ljudi in ustvari od osem do devet
odstotkov bruto domačega proizvoda, ustvari zelo veliko
multiplikativnih učinkov.

Več iz teme:
Š
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Dušan Zorko >

gradbeništvo >
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Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in
sporna izvedenska mnenja
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f55bc3210a49/rubez-treh-otrok-odpira-strokovna-vprasanja-pocasna-in-spornaizvedenska-mnenja

Eden od sodnih izvedencev – kliničnih psihologov – je upokojenec, ki je dobil licenco leta 1987,
sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih, kamor prihajajo
tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo.
Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z
nasilnim partnerjem. Bivšega moža je tožila zaradi nasilništva in zahtevala skrbništvo nad
otrokoma. Dejstvo, da je izgubila oba postopka, je boleče, še posebej zaradi načina, na katerega je
do tega prišlo. Prepričana je namreč, da bi bilo povsem drugače, če bi izvedenec, ki ga je za oceno
njene in partnerjeve osebnosti postavilo sodišče, opravil svoje delo, kot bi moral.
»Sploh se ni poglobil v zadevo. Z otrokoma se je pogovarjal pet minut, z menoj tri četrt ure, z
bivšim partnerjem pa sploh ne, ker je izvedenec pozabil priti na pogovor.« Med pogovorom z
njo ji je častitljivi gospod predložil znameniti – in po mnenju vsaj dela stroke nezanesljivi –
Rorschachov test, pri katerem človek prepoznava podobe v nedoločnih packah, vse pogovore je
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tudi posnel. Vendar nato na sodišču ni predložil posnetkov, prav tako se nanje ni skliceval –
temveč je večji del svojega izvedenskega mnenja po principu »izreži-prilepi« menda sestavil iz
svojih starejših poročil v nekih drugih sodnih zadevah.
Očetove pravice
Oče petletne deklice, s katero se po lastnih besedah odlično razume, jo vodi na šotorjenje, v
gledališče in na obiske Kekčeve dežele, si želi, da bi hčer lahko videl večkrat. Zato se na sodišču
bori za pogostejše stike; na željo sodnic sta ga pregledala sodni izvedenec in izvedenka. S prvim
»sva se povsem normalno pogovarjala o športu, potem mi je dal obkroževati neke teste, ki naj
bi pokazali, ali sem pasiven in zamorjen.« Druga ga je spraševala o zvezi z bivšo partnerko in mu
spet predložila Rorschachove madeže, v njih je po lastnih besedah prepoznaval metulje, netopirja
in morsko obalo z letala. Čeprav ni ugotovila nič nenavadnega, kaj šele nevarnega, je izvedenka
sodišču predlagala, naj mu ne poveča števila stikov s hčerjo. »Kako bi nekdo po enem ali dveh
pogovorih lahko vedel, kakšnega človeka ima pred seboj? Za to bi moral poznati celoten
kontekst, govoriti z znanci, svojci in sodelavci, izvesti kakšne bolj poglobljene teste ...« meni
obupani oče.
Povsem logično je, da sta naša sogovornika kot poraženi stranki v svojih procesih nezadovoljna z
delom, ki so ga v njunih primerih opravili sodni izvedenci. Krivično bi bilo, če bi zgolj na podlagi
takšnih pričevanj pavšalno trdili, da vsi izmed teh strokovnjakov na področju družinskih zadev
slabo opravljajo svoje delo. Toda njihovega dela ne kritizirajo zgolj nezadovoljni starši, temveč
tudi na drugi strani, ne nazadnje v sami stroki. A klinični psihologi, ki sestavljajo veliko večino
sodnih izvedencev v družinskem pravu, odločno branijo svoje pozicije.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pomoč ali že ovira?
Institut sodnega izvedenca je bil zastavljen kot strokovna pomoč sodiščem na področjih, za katera
sodniki in sodnice nimajo ustreznih znanj. V tem pogledu so v zapletenih in dostikrat umazanih
družinskih pravdah o skrbništvu otrok, stikih in plačevanju preživnine sodni izvedenci psihološke
stroke neprecenljivi za oblikovanje sodb. Težava je, da je teh primerov ogromno, izvedencev pa
odločno premalo. V Sloveniji imamo skoraj 70 tisoč ljudi, ki po nalogu sodišča plačujejo
preživnino, in veliko večino so pregledali od sodišč imenovani psihologi z izvedenskimi licencami
– teh je na uradnem seznamu v državi komaj 30, po podatkih s terena pa jih redno deluje
kvečjemu dober ducat.
To pomeni, da so sodni izvedenci, od katerih so v veliki meri odvisne usode razbitih družin,
preobremenjeni. Povpraševanje po njihovem mnenju pa se je še povečalo z lani sprejetim
družinskim zakonikom, ta je na sodišča prenesel dodatne postopke, ki so bili prej v domeni
centrov za socialno delo. Posledično so izvedenci sedaj še pod večjim pritiskom, časa za
poglobljeno obravnavo staršev in otrok je čedalje manj.
Kontroverzni testi, ki odločajo o usodah otrok
Za nameček naj bi bile metode, ki jih velika večina izvedencev v družinskih zadevah uporablja za
oblikovanje mnenj, zastarele in nezanesljive. Izredni profesor na fakulteti za varnostne vede Igor
Areh, tudi sam sodni izvedenec za forenzično psihologijo, je v študiji, izdelani to poletje,
podrobno pregledal 166 mnenj, ki jih je 33 sodnih izvedencev in izvedenk napisalo v zadnjih 15
letih. Rezultati so bili porazni.
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Dvanajst odstotkov mnenj je bilo podanih brez uporabe kakršnegakoli znanstvenega testa, v
desetih odstotkih pa izvedenci niso razkrili, katere metode so uporabili. V vseh drugih primerih
so usodne ocene v največji meri temeljile na projekcijskih testih, kakršen je že omenjeni
Rorschachov. Ta bo naslednje leto star okroglih sto let, Areh pa trdi, da metoda »ne dosega
minimalnih standardov verodostojnosti psiholoških testov, saj ima med drugim resne težave z
veljavnostjo in napačnimi normami.« Posledica pomanjkljivosti Rorschachovega testa je, da
lahko zdrave osebe, tako odrasle kot otroke, prikaže kot duševno bolne ali motene, zato naj bi bil
neprimeren za izvedensko delo. Podobno velja za druge projekcijske teste, ki se jih poslužujejo
slovenski izvedenci in po Arehovih besedah v tujini veljajo za zastarele ter ne izpolnjujejo
minimalnih kriterijev forenzične verodostojnosti.
Ekskluzivni izvedenski klub

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

Arehova študija, ki sicer ni bila mišljena za javno obravnavo, je med izvedenci za psihologijo, pa
tudi v celotnem sodnem sistemu dvignila obilo prahu. Klinična psihologa Tristan
Rigler in Sana Čoderl Dobnik sta v javnem odgovoru nanjo Arehu, sicer članu večjih
mednarodnih strokovnih združenj in gostujočemu predavatelju na fakultetah v Španiji, Veliki
Britaniji in Franciji, očitala, da »ne razume osnovnih konceptov klinične psihologije ali pa jih
namerno izkrivlja.« Uporabljeni vzorec izvedenskih mnenj je po njunem »selekcioniran,
heterogen in nereprezantativen«, Rorschachov test pa naj bi bil znanstveno dokazano objektiven
in uporaben za izdelavo kredibilnih izvedenskih mnenj. Vendar se med psihologi in
psihologinjami, ki imajo licenco sodnih izvedencev, najde tudi kdo, ki je drugačnega mnenja.
Na seznamu izvedencev s področja psihologije je med 30 imeni kar 27 kliničnih psihologov in
psihologinj, kot sta tudi Rigler in Čoderl Dobnikova. Vse do leta 2017 je namreč izpite za
pridobitev naziva sodnega izvedenca za psihologijo izvajala strokovna komisija Zbornice kliničnih
psihologov Slovenije; posledično so v sistem prihajali izključno klinični psihologi z izkušnjami v
zdravstvu, medtem ko so bila psihologom z drugačno izobrazbo vrata zaprta – ne glede na
morebitne dragocene in uporabne izkušnje z delom z družinami, na primer na centrih za socialno
delo.
Znanilki nove struje
Šele pred tremi leti je ministrstvo za pravosodje dovolilo, da izpite za izvedensko licenco poleg
omenjene zbornice izvaja tudi Društvo psihologov Slovenije. Tako sta od nedavnega v nabor
sodnih izvedencev, v katerem dominirajo kliničnih psihologi, prišli tudi dve strokovnjakinji za
psihologijo družine.
Ti izvedenki pri svojem delu sploh ne uporabljata Rorschachovega preizkusa. In družin ne
sprejemata le v svojih pisarnah, kjer sicer opravita psihološke preglede, ampak se s starši
dogovorita tudi za obisk in psihološko opazovanje otroka na njihovem domu, po potrebi pa
opravita tudi strukturirane intervjuje z novimi partnerji, otrokovimi starimi starši, učitelji in
drugimi ... Kot pojasnjuje predstavnica nove struje Metoda Maj, predsednica komisije, ki deluje
pod okriljem Društva psihologov Slovenije, je to v skladu z usmeritvami tega društva, po katerih
»sta vsaj v družinskih zadevah osnovni metodi psihološkega ocenjevanja strukturirani intervju
z družinskimi člani in pa opazovanje, za kar si mora izvedenec vzeti dovolj časa. Uporaba
psiholoških testov je torej na drugem mestu, pri njihovem izboru pa mora dati izvedenec
prednost testom, ki so dovolj zanesljivi in psihometrično veljavni. Prizadevamo si uporabljati in
graditi celosten model dela ter strokovno poglobljen pristop ob upoštevanju etičnih načel.«
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Kaj pa odgovornost?
Metoda Maj poudarja, da je psihologija »veda, ki se neprestano razvija, zato mora sodni
izvedenec slediti novostim in v svoje delo vnašati spremembe, ki so znanstveno podprte«. V
teoriji bi se zato morali psihologi izvedenci redno izobraževati; po novem zakonu, ki je stopil v
veljavo lani, mora vsak izvedenec na pet let dokazovati, da je v stiku z najnovejšimi dognanji v
svoji stroki. V ta namen pa zadostuje, da ministrstvu zgolj posreduje potrdila o udeležbi na
seminarjih.

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

Tako lahko upokojenec, ki je kot sodni izvedenec s pogovorom in Rorschachovimi packami izdelal
psihološko oceno matere z začetka članka, deluje že od leta 1987, ne da bi se moral podrobneje
seznanjati z najnovejšimi ugotovitvami v psihologiji. Ministrstvo – oziroma njegov strokovni svet
za sodno izvedenstvo – mu je kot ustrezna dokazila o izpopolnjevanju v zadnji petletki mirno
štelo udeležbo na dveh srečanjih slovenskih sodnih izvedencev in cenilcev, z udeležbo na
pravosodni konferenci pa je celo presegel zahtevano število potrdil. Čeprav so to zelo splošno
usmerjeni dogodki z le malo zveze z njegovim osnovnim področjem.
Izvedensko licenco pa je težko, skoraj nemogoče izgubiti. Disciplinski postopek, ki le v
najskrajnejših primerih vodi v odvzem licence, lahko zahteva le peščica izbrancev: minister za
pravosodje, predsednik sodišča, predsednik strokovnega sveta, generalni državni tožilec,
generalni državni odvetnik, varuh človekovih pravic in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije.
To je vse, vsi drugi, na katere vpliva delo izvedencev – odvetniki, tožilci in mali ljudje – te pravice
nimajo. Kljub temu pravosodno ministrstvo letno prejme od 30 do 50 pritožb zoper delo
izvedencev na različnih področjih in jih menda tudi preveri, koliko licenc so na podlagi očitkov v
zadnjih petih letih dejansko odvzeli, nam niso pojasnili. Postregli so nam le s podatkom, da v
prvih devetih mesecih lanskega leta ni bil uveden niti eden disciplinski postopek.
Kdor plača več, je boljši starš
Zaradi primanjkljaja licenciranih sodnih izvedencev se je že oblikoval sivi trg dvomljivih
»strokovnih« mnenj, ki jih je moč kupiti in s katerimi odvetniki zlasti v družinskih zadevah
skušajo vplivati na sodnike. Mati z začetka članka je prepričana, da je skrbništvo nad otrokoma
izgubila tudi zaradi ocene, ki si jo je njen bivši partner priskrbel pri samozvanem strokovnjaku;
četudi ta nima licence za sodnega izvedenca, je sodišče njegovo mnenje upoštevalo.
Dokument je pripravil samozvani strokovnjak, ki deluje v svojem podjetju, ambiciozno
poimenovanem »svetovalno-izobraževalni center«; oceno, na katero sta se kasneje naslonili dve
sodnici, je oblikoval zgolj na podlagi pogovora z omenjenim moškim. Njegove žene, naše
sogovornice, ni nikoli videl, temveč je uničujoče mnenje o njenih osebnostnih karakteristikah in
materinskih sposobnostih napisal na osnovi tega, kar je dobil od svoje stranke. Za kar je dobil
med 420 in 870 evrov plačila; toliko namreč po ceniku na njegovi spletni strani stane priprava
»strokovnega« mnenja. In njegove reference? V dokumentu je preprosto navedel kup literature,
povečini s spleta, ki naj bi jo prebral, in dopisal, da je leta 2017 vložil vlogo za licenco sodnega
izvedenca – odveč je poudarjati, da je, vsaj glede na uradni seznam, do danes ni dobil.
Omenjeni lažni izvedenec ni edini, ki ne zadosti zakonskim pogojem, pa vendar piše pomanjkljive
ocene, na podlagi katerih sodišča presojajo o usodi otrok v skrbniških postopkih. Pridobili smo
tudi »izvedeniško mnenje oziroma strokovno poročilo«, ki ga je v nekem drugem postopku
pripravil še en samostojni podjetnik, tokrat direktor samozvanega »družinskega inštituta«. Tudi
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on ni licencirani sodni izvedenec. In tudi on je svoje poročilo zasnoval zgolj na stiku z
naročnikom, namesto o okoliščinah konkretnega primera pa se je razpisal predvsem o teoretičnih
smernicah, povzetih iz literature.
Sodniki prelagajo odgovornost
Izvedenska mnenja pa ne razburjajo zgolj staršev v postopkih družinskega prava, temveč tudi
udeležence v drugih – predvsem kazenskih in gospodarskih – zadevah. In to tako javne tožilce
kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih zagovornikov, ki imajo poleg s psihologi opravka še z
izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva, kmetijstva, prometa, medicine, umetnosti ...

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

»Govorim lahko le iz svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali pa pod
vplivom koga drugega,« je obupan vodja mariborskega okrožnega tožilstva Darko Simonič.
»Včasih je nekaj vendarle očitno že po kmečki pameti in je jasno vsem v sodni dvorani, pa
vendar izvedenec trdi svoje in vidiš, da želi le na vsak način mimo vseh argumentov pomagati
obdolžencu.« Osnovni namen instituta sodnega izvedenca je zagotovitev strokovne pomoči
sodišču na področju, ki ga sodnik sicer ne obvlada. Toda kot opozarja Simonič, se je ta institut
izrodil v svojevrstno outsourcanje sodniškega dela: »Sodniki prelagajo odgovornost in se
pretirano zanašajo na njihove ocene; te so velikokrat ključne za izid procesa.«
Nezadovoljna je tudi druga stran. Odvetnika Petra Čeferina, ki je na sodišču pred petnajstimi
leti zastopal Ivana Perića, obsojenega za umor svoje družine v Rovinju, je višje sodišče v
Ljubljani oglobilo, ker je pred polno dvorano izgubil živce zaradi sodnih izvedencev. Čeferin se je
na kazen, ki mu jo je zaradi razžalitve dodelilo sodišče, pritožil na Evropsko sodišče za človekove
pravice – in s pritožbo uspel. »Žal o kakovostnem sodnem izvedenstvu – z redkimi izjemami – v
Sloveniji ne moremo govoriti,« je še vedno prepričan odvetnik. »Mnoga izvedenska mnenja
nasprotujejo zdravi pameti in pravu, pri čemer nadzor nad delom teh izvedencev ni ustrezen.
Tudi po krivdi sodišč.«
Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem
Odziv gradbincev na izjave direktorja 2TDK Dušana Zorka
G. C.| 7. september 2020 ob 16:37 Zadnji poseg: 7. september 2020 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Sonja Šmuc. Foto: BoBo

Slovenski gradbinci so ogorčeni zaradi navedb direktorja podjetja 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami ne zmorejo
zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača–Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na
novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc in opozorila, da zamujamo približno že
dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo
geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala in obsodila izjavo prvega moža 2TDK-ja Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska
gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga,
je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi
osnovnih razpisanih pogojev, saj za to ni časa.
"Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Kdo bo gradil drugi tir?

Gradbena podjetja se ne bojijo tuje konkurence
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo
Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso
plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive
ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je poudaril.

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

"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim
obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS-ju Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih
mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je skr vzbujajoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne zmogljivosti, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh
urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".

65

Times.si
Država: Slovenija

07.09.2020
Ponedeljek, 17:26

Kazalo

http://www.times.si/gospodarstvo/smuc-ni-v-interes...

2/4

Slovenko Henigman. Foto: BoBo

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

Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju
Z njim se je strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi
izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z Vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično
nima nobenih možnosti. Imamo popolnoma svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno
evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.
Prav tako je poudaril razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot
podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike – če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za
prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
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Kristjan Mugerli. Foto: BoBo

Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbenima podjetjema prav
tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad
na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest
kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem mnenju pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja
sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je tudi pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti
in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga
ponovno pridobiva.

Zorko: Enotni pogoji za vse
"Ob predstavitvi v Evropski hiši 2. 9. smo povedali, da bo 2TDK v drugi fazi naredil takšne pogoje, da bodo enotni pogoji za vse, ki vstopajo na
slovenski trg," se je za Radio Slovenija odzval direktor 2TDK-ja, kar pomeni, da kdor bo želel graditi drugi tir, bo moral delavce plačevati po
slovenski kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, vsaj polovico materiala bo moral zagotoviti iz Evropske unije, poleg tega se v procesu gradnje
ne bo smel sklicevati na epidemijo novega koronavirusa in vse to bo moral izpolniti v finančnem okviru naložbenega programa za drugi tir, ki
znaša 1,2 milijarde evrov.
Odziv GZS-ja na izjave Dušana Zorka

Odziv družbe 2TDK na novinarsko konferenco Gospodarske zbornice Slovenije
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"Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje. Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije
zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor
Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov ali
pribl. 145 milijonov letno, medtem ko bi, če bi slovensko gradbeništvo vodilo gradnjo drugega tira, doseglo pribl. 72,5 milijona evrov dodane
vrednosti. Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je
bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na zaposlenega
v logistiki več kot 4-krat večja kot v gradbeništvu in so zato nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo Slovenije."
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• 2TDK: pogoji bodo enaki za vse

Ljubljana
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GZS: Slovenski gradbinci
bi lahko zgradili večino
drugega tira
□

VASIU J KRIVEC
vasilij.krivec@finance.si
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venije ne bo zahtevala veljavnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del železniške

proge

Koper-Dtva-

ča, ne pristaja pa na izjave, ki
ponižujejo slovensko grad-

beništvo,« je na včerajšnji ti-

skovni konferenci
la

generalna

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

Sonja

poudari-

direktorica GZS

Smuč.

Tiskovno konferenco so sklicali
zaradi izjave generalnega direktoija družbe 2TDK Dušana Zorka, kije na tiskovni konferen-

ci o vplivih neizgradnje drugega tira na slovensko gospodarteden izjavil, da
slovenske gradbene družbe nistvo prejšnji

so

sposobne zgraditi drugega

ročilih postavijo realne roke za

ja ne pomeni več izrednih raz-

dal Mugerli.

končanje projektov, upošteva-

mer, je direktor Zbornice grad-

Dolgoročno stagnacija,

jo ekonomska in socialna me-

beništva in industrije gradbe-

nazadovanje

rila ter določijo takšne pogoje,
kijih lahko izpolnijo tudi evrop-

V skupnem poročilu so na

to apelirajo, da pri tem v največ-

nega materiala Jože Renar odgovoril, da so ta določila dobrodošla, vendar dvomi, da smo v
Sloveniji to sposobni nadzoro-

jem obsegu upoštevajo pripo-

vati,

ročila evropske komisije glede

podhranjene.

ski, ne le slovenski izvajalci, za-

saj so inšpekcijske službe

ekonomske politike.
gradbinci lahko

tja takšnega posla ne bi mogla
pridobiti. Poleg tega sporočila,

vse enaki«

»Slovenski gradbinci se ne bo-

lektoija CPG Kristjan Mugerli

jimo tuje konkurence,

vendar

je poudaril, da bi moral biti jav-

jetjih v državni lasti, ne popula-

morajo za vse veljati ista pra-

ni razpis razdeljen na več sklopov in je proti enovitemu razpisu: »Slovenska podjetja imamo reference za gradnjo petih

rizirajo gradbene panoge, zaradi česar vpis nasrednjegradbe-

vila. Nobeno podjelje iz

EU ne

more tega projekta zgraditi ce-

lahko izvedejo podjetja z vzhoda, predvsem iz Kitajske, saj jih subvencionira dr-

od osmih predorov, vse viaduk-

žava, plače njihovih delavcev pa

predorov, zato bi lahko opravi-

so občutno nižje od plač sloven-

li večino zahtevanih del« Pri

neje, kot

to

te, gradnjo tirov in opremljanje

tem

še, da so slovenska gradbena

kako ko-

podjetja v preteklosti zgradila

institucijah zahteva, da nehaizjave v zvezi s slovensko gradbeno panogo. Prav tako zahteva, da pri prihodnjih javnih na-

ne pa med razvite

Predsednik iste zbornice, sicer
pa direktor novogoriškega Ko-

bodo pogoji za

skih gradbincev in drugih pod-

jo dajati pavšalne in slabšalne

Evrope,

evropske države, kjer ta podje-

zgradimo večino proge«

naj

jetij iz EU,« je poudarila Sonja

nistrov ter vodilnih ljudi v slovenskih državnih podjetjih in

da drugo cev predora Karavanke gradi turško podjelje Cengiz)
uvršča med države jugovzho-

vendar

tira. Gospodarska zbornica tadrugih mi-

GZS

»Konkurence se ne bojimo,

ko od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,

propad

še zapisali, da nas izbor gradbincev z vzhoda (spomnimo,

dne
»Slovenski

in

Šmuc.

Na vprašanje,

so sogovorniki poudarili

obnovila okoli 95 odstotkov
slovenske infrastrukture.

mentirajo dodatne zahteve pri

in

razpisu, po katerih bodo mora-

vse

li izvajalci med vgrajenimi materiali uporabiti vsaj polovico ta-

»Propadla so podjetja, vendar
so se strokovnjaki nato zapos-

kih, izdelanihvEU, da bodo pla-

lilivdrugih podjetjih. Znanje je

če v okviru kolektivne pogodbe

ostalo, reference, ki so potreb-

in da pandemi-

ne pri razpisih, pač ne,« je do-

za gradbeništvo

kot jih pošiljajo vodilni ljudje v
slovenskih institucijah in pod-

ne šole

in gradbeni fakulteti že

več let upada, kar bo dolgoročno

povzročilo stagnacijo, na-

zadovanje in na koncu propad

slovenske gradbene operative.
To bi po mnenju GZS poslabšalo
rezultate vsega slovenskega gospodarstva, saj gradbeništvo,

ki zaposluje skoraj 60 tisoč ljudi in prinese od osem do devet
odstotkov bruto domačega proizvoda, ustvari zelo veliko multiplikativnih učinkov.
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Odziv dražbe 2TDK na trditve GZS

V družbi 2TDK so se na navedbe Gospodarske zbornice Slovenije

(GZS)

odzvali nekaj ur po končani konferenci GZS. »Kot smo že

večkrat povedali, bodo v drugi fazi razpisa, kjer bo odločala cena,

skladno z zakonodajo postavljeni

dodatni pogoji, ki bodo zagotav-

ljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo na razpisu,« so
zapisalivsporočiluzajavnost
V 2TDK, ki je investitor projekta Drugi tir, še navajajo, da ravnajo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Tako so

4. septembra skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije
(Dkom),

to so prejeli dva dni prej, upravičenim ponudnikom v po-

stopkih oddaje javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira
železniške proge

-

odsek

1: Dlvača-Čmi Kal« in »Gradnja objektov

Sonja Šmuc, generalna

direktorica

GZS:

»Ra2rvite evropske
dižave ščitijo lastno

drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper« posredova-

gradbeno industrijo,

li pozivekdopolnltvl in predložitvi dokaziLStembodovnajkraj-

saj gre za strateško

šem možnem času, če nebo pritožb, končali prvo fazo razpisa

Poudarjajo še, da je drugi tir za slovensko gospodarstvo izjemnega pomena in da lovijo zadnji vagon vozečega vlaka. Za razvojne in
konkurenčne možnosti ki so primerljive s sosedami, se mora grad-

nja drugega tira

nadaflevati nemoteno.

panogo z velikimi

mnltiplikativnimi
učinki«

Le tako bo lahko končan

leta 2025 In leto pozneje predan v uporabo.
»Veseli nas, da se visoki predstavniki Gospodarske Tomiče Slovenije zavedajo pomena projekta za Slovenj ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času,« dodajajo na 2TDK in se
sldJcujejonanaročenoštudgoIgorjaMastenainAlešaGraznikaz
ljubljanske ekonomske fakultete, ki sta izračunala, da bo slovarsko
gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30 letih Izgubilo do tri milijarde evrov ali okoli 145 milijonov na leto. Če bi slo-

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

vensko gradbeništvo vodilo gradnjo drugega tira, bi po teh izračunih doseglo okoli 72,5

mil

evrov
dodane vrednosti. Morebitna
]

Izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozl-

tve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist

v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta.

■ Kot pravijo slovenska

gradbena podjetja, imajo reference za gradnjo večine proge na trasi

drugega tira med Divačo in Koprom, izmed osmih imajo reference za pet predorov.
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Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in sporna
izvedenska mnenja

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

Vasja
Jager
/
Revija
Zarja
Jana,
7. 9.
2020

Profimedia

Rorschachov test lahko najdete na spletu, od koder smo ga sneli tudi mi. Na spletu
lahko kupite tudi priročnik z obrazložitvami, kaj packe pomenijo skupaj in posamično. To
pa ni edini test, ki ga imajo različni podporniki staršev v boju za otroke. Si predstavljate,
da eden od staršev pri sodnem izvedencu psihologu natančno ve, kako mora test rešiti,
da bo vtis najboljši, drugi pa o tem nima pojma?

Slovenija

Izvedencev za psihologijo, ki imajo ključno vlogo v družinskih sodnih dramah, je odločno
premalo, najpogostejše metode dela so sporne, nekatere usodne teste je mogoče najti
celo na spletu. Sodniki upoštevajo tudi mnenja terapevtov, ki sploh niso na seznamu
sodnih izvedencev in jih plača eden od staršev. Bo za napačne odločitve kdo odgovarjal?

Eden od sodnih izvedencev – kliničnih psihologov – je upokojenec, ki je dobil licenco leta 1987, sledenje
napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih, kamor prihajajo tudi izvedenci za
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gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo.
Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z nasilnim partnerjem. Bivšega
moža je tožila zaradi nasilništva in zahtevala skrbništvo nad otrokoma. Dejstvo, da je izgubila oba postopka, je boleče,
še posebej zaradi načina, na katerega je do tega prišlo. Prepričana je namreč, da bi bilo povsem drugače, če bi
izvedenec, ki ga je za oceno njene in partnerjeve osebnosti postavilo sodišče, opravil svoje delo, kot bi moral.
»Sploh se ni poglobil v zadevo. Z otrokoma se je pogovarjal pet minut, z menoj tri četrt ure, z bivšim partnerjem pa
sploh ne, ker je izvedenec pozabil priti na pogovor.« Med pogovorom z njo ji je častitljivi gospod predložil znameniti –
in po mnenju vsaj dela stroke nezanesljivi – Rorschachov test, pri katerem človek prepoznava podobe v nedoločnih
packah, vse pogovore je tudi posnel. Vendar nato na sodišču ni predložil posnetkov, prav tako se nanje ni skliceval –
temveč je večji del svojega izvedenskega mnenja po principu »izreži-prilepi« menda sestavil iz svojih starejših poročil v
nekih drugih sodnih zadevah.
Očetove pravice
Oče petletne deklice, s katero se po lastnih besedah odlično razume, jo vodi na šotorjenje, v gledališče in na obiske
Kekčeve dežele, si želi, da bi hčer lahko videl večkrat. Zato se na sodišču bori za pogostejše stike; na željo sodnic sta
ga pregledala sodni izvedenec in izvedenka. S prvim »sva se povsem normalno pogovarjala o športu, potem mi je dal
obkroževati neke teste, ki naj bi pokazali, ali sem pasiven in zamorjen.« Druga ga je spraševala o zvezi z bivšo
partnerko in mu spet predložila Rorschachove madeže, v njih je po lastnih besedah prepoznaval metulje, netopirja in
morsko obalo z letala. Čeprav ni ugotovila nič nenavadnega, kaj šele nevarnega, je izvedenka sodišču predlagala, naj
mu ne poveča števila stikov s hčerjo. »Kako bi nekdo po enem ali dveh pogovorih lahko vedel, kakšnega človeka ima
pred seboj? Za to bi moral poznati celoten kontekst, govoriti z znanci, svojci in sodelavci, izvesti kakšne bolj
poglobljene teste ...« meni obupani oče.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Povsem logično je, da sta naša sogovornika kot poraženi stranki v svojih procesih nezadovoljna z delom, ki so ga v
njunih primerih opravili sodni izvedenci. Krivično bi bilo, če bi zgolj na podlagi takšnih pričevanj pavšalno trdili, da vsi
izmed teh strokovnjakov na področju družinskih zadev slabo opravljajo svoje delo. Toda njihovega dela ne kritizirajo
zgolj nezadovoljni starši, temveč tudi na drugi strani, ne nazadnje v sami stroki. A klinični psihologi, ki sestavljajo veliko
večino sodnih izvedencev v družinskem pravu, odločno branijo svoje pozicije.
Pomoč ali že ovira?
Institut sodnega izvedenca je bil zastavljen kot strokovna pomoč sodiščem na področjih, za katera sodniki in sodnice
nimajo ustreznih znanj. V tem pogledu so v zapletenih in dostikrat umazanih družinskih pravdah o skrbništvu otrok,
stikih in plačevanju preživnine sodni izvedenci psihološke stroke neprecenljivi za oblikovanje sodb. Težava je, da je teh
primerov ogromno, izvedencev pa odločno premalo. V Sloveniji imamo skoraj 70 tisoč ljudi, ki po nalogu sodišča
plačujejo preživnino, in veliko večino so pregledali od sodišč imenovani psihologi z izvedenskimi licencami – teh je na
uradnem seznamu v državi komaj 30, po podatkih s terena pa jih redno deluje kvečjemu dober ducat.
To pomeni, da so sodni izvedenci, od katerih so v veliki meri odvisne usode razbitih družin, preobremenjeni.
Povpraševanje po njihovem mnenju pa se je še povečalo z lani sprejetim družinskim zakonikom, ta je na sodišča
prenesel dodatne postopke, ki so bili prej v domeni centrov za socialno delo. Posledično so izvedenci sedaj še pod
večjim pritiskom, časa za poglobljeno obravnavo staršev in otrok je čedalje manj.
Kontroverzni testi, ki odločajo o usodah otrok
Za nameček naj bi bile metode, ki jih velika večina izvedencev v družinskih zadevah uporablja za oblikovanje mnenj,
zastarele in nezanesljive. Izredni profesor na fakulteti za varnostne vede Igor Areh, tudi sam sodni izvedenec za
forenzično psihologijo, je v študiji, izdelani to poletje, podrobno pregledal 166 mnenj, ki jih je 33 sodnih izvedencev in
izvedenk napisalo v zadnjih 15 letih. Rezultati so bili porazni.
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Dvanajst odstotkov mnenj je bilo podanih brez uporabe kakršnegakoli znanstvenega testa, v desetih odstotkih pa
izvedenci niso razkrili, katere metode so uporabili. V vseh drugih primerih so usodne ocene v največji meri temeljile na
projekcijskih testih, kakršen je že omenjeni Rorschachov. Ta bo naslednje leto star okroglih sto let, Areh pa trdi, da
metoda »ne dosega minimalnih standardov verodostojnosti psiholoških testov, saj ima med drugim resne težave z
veljavnostjo in napačnimi normami.« Posledica pomanjkljivosti Rorschachovega testa je, da lahko zdrave osebe, tako
odrasle kot otroke, prikaže kot duševno bolne ali motene, zato naj bi bil neprimeren za izvedensko delo. Podobno velja
za druge projekcijske teste, ki se jih poslužujejo slovenski izvedenci in po Arehovih besedah v tujini veljajo za zastarele
ter ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev forenzične verodostojnosti.
Ekskluzivni izvedenski klub
Arehova študija, ki sicer ni bila mišljena za javno obravnavo, je med izvedenci za psihologijo, pa tudi v celotnem
sodnem sistemu dvignila obilo prahu. Klinična psihologa Tristan Rigler in Sana Čoderl Dobnik sta v javnem
odgovoru nanjo Arehu, sicer članu večjih mednarodnih strokovnih združenj in gostujočemu predavatelju na fakultetah v
Španiji, Veliki Britaniji in Franciji, očitala, da »ne razume osnovnih konceptov klinične psihologije ali pa jih namerno
izkrivlja.« Uporabljeni vzorec izvedenskih mnenj je po njunem »selekcioniran, heterogen in nereprezantativen«,
Rorschachov test pa naj bi bil znanstveno dokazano objektiven in uporaben za izdelavo kredibilnih izvedenskih mnenj.
Vendar se med psihologi in psihologinjami, ki imajo licenco sodnih izvedencev, najde tudi kdo, ki je drugačnega
mnenja.
Na seznamu izvedencev s področja psihologije je med 30 imeni kar 27 kliničnih psihologov in psihologinj, kot sta tudi
Rigler in Čoderl Dobnikova. Vse do leta 2017 je namreč izpite za pridobitev naziva sodnega izvedenca za psihologijo
izvajala strokovna komisija Zbornice kliničnih psihologov Slovenije; posledično so v sistem prihajali izključno klinični
psihologi z izkušnjami v zdravstvu, medtem ko so bila psihologom z drugačno izobrazbo vrata zaprta – ne glede na
morebitne dragocene in uporabne izkušnje z delom z družinami, na primer na centrih za socialno delo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Znanilki nove struje
Šele pred tremi leti je ministrstvo za pravosodje dovolilo, da izpite za izvedensko licenco poleg omenjene zbornice
izvaja tudi Društvo psihologov Slovenije. Tako sta od nedavnega v nabor sodnih izvedencev, v katerem dominirajo
kliničnih psihologi, prišli tudi dve strokovnjakinji za psihologijo družine.
Ti izvedenki pri svojem delu sploh ne uporabljata Rorschachovega preizkusa. In družin ne sprejemata le v svojih
pisarnah, kjer sicer opravita psihološke preglede, ampak se s starši dogovorita tudi za obisk in psihološko opazovanje
otroka na njihovem domu, po potrebi pa opravita tudi strukturirane intervjuje z novimi partnerji, otrokovimi starimi starši,
učitelji in drugimi ... Kot pojasnjuje predstavnica nove struje Metoda Maj, predsednica komisije, ki deluje pod okriljem
Društva psihologov Slovenije, je to v skladu z usmeritvami tega društva, po katerih »sta vsaj v družinskih zadevah
osnovni metodi psihološkega ocenjevanja strukturirani intervju z družinskimi člani in pa opazovanje, za kar si mora
izvedenec vzeti dovolj časa. Uporaba psiholoških testov je torej na drugem mestu, pri njihovem izboru pa mora dati
izvedenec prednost testom, ki so dovolj zanesljivi in psihometrično veljavni. Prizadevamo si uporabljati in graditi
celosten model dela ter strokovno poglobljen pristop ob upoštevanju etičnih načel.«
Kaj pa odgovornost?
Metoda Maj poudarja, da je psihologija »veda, ki se neprestano razvija, zato mora sodni izvedenec slediti novostim in v
svoje delo vnašati spremembe, ki so znanstveno podprte«. V teoriji bi se zato morali psihologi izvedenci redno
izobraževati; po novem zakonu, ki je stopil v veljavo lani, mora vsak izvedenec na pet let dokazovati, da je v stiku z
najnovejšimi dognanji v svoji stroki. V ta namen pa zadostuje, da ministrstvu zgolj posreduje potrdila o udeležbi na
seminarjih.
Tako lahko upokojenec, ki je kot sodni izvedenec s pogovorom in Rorschachovimi packami izdelal psihološko oceno
matere z začetka članka, deluje že od leta 1987, ne da bi se moral podrobneje seznanjati z najnovejšimi ugotovitvami
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v psihologiji. Ministrstvo – oziroma njegov strokovni svet za sodno izvedenstvo – mu je kot ustrezna dokazila o
izpopolnjevanju v zadnji petletki mirno štelo udeležbo na dveh srečanjih slovenskih sodnih izvedencev in cenilcev, z
udeležbo na pravosodni konferenci pa je celo presegel zahtevano število potrdil. Čeprav so to zelo splošno usmerjeni
dogodki z le malo zveze z njegovim osnovnim področjem.
Izvedensko licenco pa je težko, skoraj nemogoče izgubiti. Disciplinski postopek, ki le v najskrajnejših primerih vodi v
odvzem licence, lahko zahteva le peščica izbrancev: minister za pravosodje, predsednik sodišča, predsednik
strokovnega sveta, generalni državni tožilec, generalni državni odvetnik, varuh človekovih pravic in predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije. To je vse, vsi drugi, na katere vpliva delo izvedencev – odvetniki, tožilci in mali ljudje –
te pravice nimajo. Kljub temu pravosodno ministrstvo letno prejme od 30 do 50 pritožb zoper delo izvedencev na
različnih področjih in jih menda tudi preveri, koliko licenc so na podlagi očitkov v zadnjih petih letih dejansko odvzeli,
nam niso pojasnili. Postregli so nam le s podatkom, da v prvih devetih mesecih lanskega leta ni bil uveden niti eden
disciplinski postopek.
Kdor plača več, je boljši starš
Zaradi primanjkljaja licenciranih sodnih izvedencev se je že oblikoval sivi trg dvomljivih »strokovnih« mnenj, ki jih je
moč kupiti in s katerimi odvetniki zlasti v družinskih zadevah skušajo vplivati na sodnike. Mati z začetka članka je
prepričana, da je skrbništvo nad otrokoma izgubila tudi zaradi ocene, ki si jo je njen bivši partner priskrbel pri
samozvanem strokovnjaku; četudi ta nima licence za sodnega izvedenca, je sodišče njegovo mnenje upoštevalo.
Dokument je pripravil samozvani strokovnjak, ki deluje v svojem podjetju, ambiciozno poimenovanem »svetovalnoizobraževalni center«; oceno, na katero sta se kasneje naslonili dve sodnici, je oblikoval zgolj na podlagi pogovora z
omenjenim moškim. Njegove žene, naše sogovornice, ni nikoli videl, temveč je uničujoče mnenje o njenih osebnostnih
karakteristikah in materinskih sposobnostih napisal na osnovi tega, kar je dobil od svoje stranke. Za kar je dobil med
420 in 870 evrov plačila; toliko namreč po ceniku na njegovi spletni strani stane priprava »strokovnega« mnenja. In
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

njegove reference? V dokumentu je preprosto navedel kup literature, povečini s spleta, ki naj bi jo prebral, in dopisal,
da je leta 2017 vložil vlogo za licenco sodnega izvedenca – odveč je poudarjati, da je, vsaj glede na uradni seznam, do
danes ni dobil.
Omenjeni lažni izvedenec ni edini, ki ne zadosti zakonskim pogojem, pa vendar piše pomanjkljive ocene, na podlagi
katerih sodišča presojajo o usodi otrok v skrbniških postopkih. Pridobili smo tudi »izvedeniško mnenje oziroma
strokovno poročilo«, ki ga je v nekem drugem postopku pripravil še en samostojni podjetnik, tokrat direktor
samozvanega »družinskega inštituta«. Tudi on ni licencirani sodni izvedenec. In tudi on je svoje poročilo zasnoval zgolj
na stiku z naročnikom, namesto o okoliščinah konkretnega primera pa se je razpisal predvsem o teoretičnih
smernicah, povzetih iz literature.
Sodniki prelagajo odgovornost
Izvedenska mnenja pa ne razburjajo zgolj staršev v postopkih družinskega prava, temveč tudi udeležence v drugih –
predvsem kazenskih in gospodarskih – zadevah. In to tako javne tožilce kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih
zagovornikov, ki imajo poleg s psihologi opravka še z izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva, kmetijstva,
prometa, medicine, umetnosti ...
»Govorim lahko le iz svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali pa pod vplivom koga drugega,«
je obupan vodja mariborskega okrožnega tožilstva Darko Simonič. »Včasih je nekaj vendarle očitno že po kmečki
pameti in je jasno vsem v sodni dvorani, pa vendar izvedenec trdi svoje in vidiš, da želi le na vsak način mimo vseh
argumentov pomagati obdolžencu.« Osnovni namen instituta sodnega izvedenca je zagotovitev strokovne pomoči
sodišču na področju, ki ga sodnik sicer ne obvlada. Toda kot opozarja Simonič, se je ta institut izrodil v
svojevrstno outsourcanje sodniškega dela: »Sodniki prelagajo odgovornost in se pretirano zanašajo na njihove ocene;
te so velikokrat ključne za izid procesa.«
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Nezadovoljna je tudi druga stran. Odvetnika Petra Čeferina, ki je na sodišču pred petnajstimi leti zastopal Ivana
Perića, obsojenega za umor svoje družine v Rovinju, je višje sodišče v Ljubljani oglobilo, ker je pred polno dvorano
izgubil živce zaradi sodnih izvedencev. Čeferin se je na kazen, ki mu jo je zaradi razžalitve dodelilo sodišče, pritožil na
Evropsko sodišče za človekove pravice – in s pritožbo uspel. »Žal o kakovostnem sodnem izvedenstvu – z redkimi
izjemami – v Sloveniji ne moremo govoriti,« je še vedno prepričan odvetnik. »Mnoga izvedenska mnenja nasprotujejo
zdravi pameti in pravu, pri čemer nadzor nad delom teh izvedencev ni ustrezen. Tudi po krivdi sodišč.«
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Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Zarja Jana

Naslovnica revije Zarja Jana
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GOSPODARSTVO, PONEDELJEK, 7. SEPTEMBER 2020 GZS-ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM

Drugi tir Divača–Koper
Slovenska gradbena podjetja so sposobna izvesti projekt
7. september 2020 - »Presenetilo nas je, da je bil s strani ključnega državnega naročnika pri gradnji
drugega tira Divača–Koper izražen dvom v sposobnost slovenskega gradbeništva za izvajanje
infrastrukturnih projektov. Slovensko gradbeništvo je v preteklosti že izvajalo najbolj zahtevne gradbene
projekte in jih je zmožno in sposobno izvajati tudi v prihodnje. Pri gradnji drugega tira Divača–Koper si ne
želimo, da bi prišlo do razveljavitve tega razpisa, saj bi to pomenilo velik zamik pri izvedbi tega projekta.
Prizadevamo in želimo si, da bodo odločevalci v nadaljnjih korakih striktno upoštevali evropske smernice, ki
omogočajo enake konkurenčne pogoje, kadar prihaja do ponudnikov iz različnih držav,« je izpostavila mag.
Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), in dodala, da je dokončanje
projekta drugi tir, ki je strateškega pomena za Slovenijo, v predvidenem roku, torej pred letom 2026, nujno.
»Pozivamo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da ukrepa na treh ravneh, in sicer, prvič, da bo drugi
tir zgrajen v roku, drugič, da bodo imeli domači gradbinci, projektanti in inženirji enake možnosti za
pridobitev posla, čemur lahko prispeva tudi spoštovanje evropskih smernic, in tretjič, da kot minister
prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva,« je še
poudarila generalna direktorica GZS.
»GZS in slovenska gradbena operativa ostro zavrača očitke generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o
nesposobnosti slovenskega gradbeništva. Novinarska konferenca je jasno pokazala, kakšni so dosežki
našega gradbeništva in tudi zavezo, da lahko projekt drugi tir s slovenskim gradbeništvom uspešno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaključimo,« je orisal Kristjan Mugerli, predsednik upravnega odbora GZS – Zbornice gradbeništva in
industrije gradbenih materialov (ZGIGM).
Mag. Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM), je
izpostavil, da se je slovensko gradbeništvo v zadnjih letih konsolidiralo in je v bistveno boljši finančni
kondiciji, kot je bilo pred krizo. Sposobno je sodelovati na vseh projektih, ki jih pripravlja Slovenija, tudi na
področju prometne infrastrukture. Pričakujejo, da bo država na svojih razpisih to upoštevala, podjetjem
omogočala enakopraven dostop do teh trgov in da jih ne bo odpirala t. i. tretjim državam, ki ne spoštujejo
vseh pravic zaposlenih po evropskih standardih. Poleg tega mora upoštevati tudi dosežke socialnega
dialoga v Sloveniji. »Naša podjetja so doslej dokazala, da so sposobna graditi tudi najzahtevnejše objekte
za infrastrukturo. Približno 95 odstotkov slovenske infrastrukture so naredila ali obnovila naša podjetja in
vse uspešne države imajo podobne deleže in urejene stvari, zato želimo, da Slovenija sledi uspešnim
državam, ne pa, da se zgleduje po rešitvah, ki jih imamo npr. v tem trenutku v jugovzhodni Evropi, ko te
trge prepuščajo ponudnikom iz t. i. tretjih držav,« je orisal mag. Jože Renar.
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»Zelo pomembno je, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena operativa. To sicer vedno ni
možno, ampak moramo stremeti k temu, da bi temu bilo tako. Od glavnih naročnikov se pričakuje, da bodo
javne razpise kreirali tako, da bodo na teh razpisih lahko domači ponudniki enakopravno sodelovali s tujimi.
Izjava generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka nas je izjemno presenetila, kajti projekt drugi tir Divača–
Koper je v celoti sprojektirala slovenska projektiva v najmodernejši tehniki. Močno upam, da bomo ta
projekt tudi sami uspeli nadzirati in ga prav tako izvesti,« je poudaril mag. Slovenko Henigman, direktor
Združenja za svetovalni inženiring in sekretar Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG).
Edo Škufca, član uprave družbe CGP, je navedel, da se slovenski gradbeniki pri infrastrukturnih projektih ne
bojijo tuje konkurence, pričakujejo pa, da bodo vsi postavljeni na isti imenovalec. »To pomeni, da se bo
spoštovala kolektivna pogodba, da se bo preprečeval socialni damping in da se bodo spoštovale evropske
smernice,« je dejal Edo Škufca.
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Rubež treh otrok odpira strokovna vprašanja: počasna in
sporna izvedenska mnenja
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f55bc3210a49/rubez-treh-otrok-odpira-strokovna-vprasanja-pocasna-in-spornaizvedenska-mnenja

Eden od sodnih izvedencev – kliničnih psihologov – je upokojenec, ki je dobil licenco leta 1987,
sledenje napredku v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih seminarjih, kamor prihajajo
tudi izvedenci za gradbeništvo, gozdarstvo in geodezijo.
Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je ena izmed mnogih žensk, ki imajo težave z
nasilnim partnerjem. Bivšega moža je tožila zaradi nasilništva in zahtevala skrbništvo nad
otrokoma. Dejstvo, da je izgubila oba postopka, je boleče, še posebej zaradi načina, na katerega je
do tega prišlo. Prepričana je namreč, da bi bilo povsem drugače, če bi izvedenec, ki ga je za oceno
njene in partnerjeve osebnosti postavilo sodišče, opravil svoje delo, kot bi moral.
»Sploh se ni poglobil v zadevo. Z otrokoma se je pogovarjal pet minut, z menoj tri četrt ure, z
bivšim partnerjem pa sploh ne, ker je izvedenec pozabil priti na pogovor.« Med pogovorom z
njo ji je častitljivi gospod predložil znameniti – in po mnenju vsaj dela stroke nezanesljivi –
Rorschachov test, pri katerem človek prepoznava podobe v nedoločnih packah, vse pogovore je
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tudi posnel. Vendar nato na sodišču ni predložil posnetkov, prav tako se nanje ni skliceval –
temveč je večji del svojega izvedenskega mnenja po principu »izreži-prilepi« menda sestavil iz
svojih starejših poročil v nekih drugih sodnih zadevah.
Očetove pravice
Oče petletne deklice, s katero se po lastnih besedah odlično razume, jo vodi na šotorjenje, v
gledališče in na obiske Kekčeve dežele, si želi, da bi hčer lahko videl večkrat. Zato se na sodišču
bori za pogostejše stike; na željo sodnic sta ga pregledala sodni izvedenec in izvedenka. S prvim
»sva se povsem normalno pogovarjala o športu, potem mi je dal obkroževati neke teste, ki naj
bi pokazali, ali sem pasiven in zamorjen.« Druga ga je spraševala o zvezi z bivšo partnerko in mu
spet predložila Rorschachove madeže, v njih je po lastnih besedah prepoznaval metulje, netopirja
in morsko obalo z letala. Čeprav ni ugotovila nič nenavadnega, kaj šele nevarnega, je izvedenka
sodišču predlagala, naj mu ne poveča števila stikov s hčerjo. »Kako bi nekdo po enem ali dveh
pogovorih lahko vedel, kakšnega človeka ima pred seboj? Za to bi moral poznati celoten
kontekst, govoriti z znanci, svojci in sodelavci, izvesti kakšne bolj poglobljene teste ...« meni
obupani oče.
Povsem logično je, da sta naša sogovornika kot poraženi stranki v svojih procesih nezadovoljna z
delom, ki so ga v njunih primerih opravili sodni izvedenci. Krivično bi bilo, če bi zgolj na podlagi
takšnih pričevanj pavšalno trdili, da vsi izmed teh strokovnjakov na področju družinskih zadev
slabo opravljajo svoje delo. Toda njihovega dela ne kritizirajo zgolj nezadovoljni starši, temveč
tudi na drugi strani, ne nazadnje v sami stroki. A klinični psihologi, ki sestavljajo veliko večino
sodnih izvedencev v družinskem pravu, odločno branijo svoje pozicije.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pomoč ali že ovira?
Institut sodnega izvedenca je bil zastavljen kot strokovna pomoč sodiščem na področjih, za katera
sodniki in sodnice nimajo ustreznih znanj. V tem pogledu so v zapletenih in dostikrat umazanih
družinskih pravdah o skrbništvu otrok, stikih in plačevanju preživnine sodni izvedenci psihološke
stroke neprecenljivi za oblikovanje sodb. Težava je, da je teh primerov ogromno, izvedencev pa
odločno premalo. V Sloveniji imamo skoraj 70 tisoč ljudi, ki po nalogu sodišča plačujejo
preživnino, in veliko večino so pregledali od sodišč imenovani psihologi z izvedenskimi licencami
– teh je na uradnem seznamu v državi komaj 30, po podatkih s terena pa jih redno deluje
kvečjemu dober ducat.
To pomeni, da so sodni izvedenci, od katerih so v veliki meri odvisne usode razbitih družin,
preobremenjeni. Povpraševanje po njihovem mnenju pa se je še povečalo z lani sprejetim
družinskim zakonikom, ta je na sodišča prenesel dodatne postopke, ki so bili prej v domeni
centrov za socialno delo. Posledično so izvedenci sedaj še pod večjim pritiskom, časa za
poglobljeno obravnavo staršev in otrok je čedalje manj.
Kontroverzni testi, ki odločajo o usodah otrok
Za nameček naj bi bile metode, ki jih velika večina izvedencev v družinskih zadevah uporablja za
oblikovanje mnenj, zastarele in nezanesljive. Izredni profesor na fakulteti za varnostne vede Igor
Areh, tudi sam sodni izvedenec za forenzično psihologijo, je v študiji, izdelani to poletje,
podrobno pregledal 166 mnenj, ki jih je 33 sodnih izvedencev in izvedenk napisalo v zadnjih 15
letih. Rezultati so bili porazni.
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Dvanajst odstotkov mnenj je bilo podanih brez uporabe kakršnegakoli znanstvenega testa, v
desetih odstotkih pa izvedenci niso razkrili, katere metode so uporabili. V vseh drugih primerih
so usodne ocene v največji meri temeljile na projekcijskih testih, kakršen je že omenjeni
Rorschachov. Ta bo naslednje leto star okroglih sto let, Areh pa trdi, da metoda »ne dosega
minimalnih standardov verodostojnosti psiholoških testov, saj ima med drugim resne težave z
veljavnostjo in napačnimi normami.« Posledica pomanjkljivosti Rorschachovega testa je, da
lahko zdrave osebe, tako odrasle kot otroke, prikaže kot duševno bolne ali motene, zato naj bi bil
neprimeren za izvedensko delo. Podobno velja za druge projekcijske teste, ki se jih poslužujejo
slovenski izvedenci in po Arehovih besedah v tujini veljajo za zastarele ter ne izpolnjujejo
minimalnih kriterijev forenzične verodostojnosti.
Ekskluzivni izvedenski klub
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Arehova študija, ki sicer ni bila mišljena za javno obravnavo, je med izvedenci za psihologijo, pa
tudi v celotnem sodnem sistemu dvignila obilo prahu. Klinična psihologa Tristan
Rigler in Sana Čoderl Dobnik sta v javnem odgovoru nanjo Arehu, sicer članu večjih
mednarodnih strokovnih združenj in gostujočemu predavatelju na fakultetah v Španiji, Veliki
Britaniji in Franciji, očitala, da »ne razume osnovnih konceptov klinične psihologije ali pa jih
namerno izkrivlja.« Uporabljeni vzorec izvedenskih mnenj je po njunem »selekcioniran,
heterogen in nereprezantativen«, Rorschachov test pa naj bi bil znanstveno dokazano objektiven
in uporaben za izdelavo kredibilnih izvedenskih mnenj. Vendar se med psihologi in
psihologinjami, ki imajo licenco sodnih izvedencev, najde tudi kdo, ki je drugačnega mnenja.
Na seznamu izvedencev s področja psihologije je med 30 imeni kar 27 kliničnih psihologov in
psihologinj, kot sta tudi Rigler in Čoderl Dobnikova. Vse do leta 2017 je namreč izpite za
pridobitev naziva sodnega izvedenca za psihologijo izvajala strokovna komisija Zbornice kliničnih
psihologov Slovenije; posledično so v sistem prihajali izključno klinični psihologi z izkušnjami v
zdravstvu, medtem ko so bila psihologom z drugačno izobrazbo vrata zaprta – ne glede na
morebitne dragocene in uporabne izkušnje z delom z družinami, na primer na centrih za socialno
delo.
Znanilki nove struje
Šele pred tremi leti je ministrstvo za pravosodje dovolilo, da izpite za izvedensko licenco poleg
omenjene zbornice izvaja tudi Društvo psihologov Slovenije. Tako sta od nedavnega v nabor
sodnih izvedencev, v katerem dominirajo kliničnih psihologi, prišli tudi dve strokovnjakinji za
psihologijo družine.
Ti izvedenki pri svojem delu sploh ne uporabljata Rorschachovega preizkusa. In družin ne
sprejemata le v svojih pisarnah, kjer sicer opravita psihološke preglede, ampak se s starši
dogovorita tudi za obisk in psihološko opazovanje otroka na njihovem domu, po potrebi pa
opravita tudi strukturirane intervjuje z novimi partnerji, otrokovimi starimi starši, učitelji in
drugimi ... Kot pojasnjuje predstavnica nove struje Metoda Maj, predsednica komisije, ki deluje
pod okriljem Društva psihologov Slovenije, je to v skladu z usmeritvami tega društva, po katerih
»sta vsaj v družinskih zadevah osnovni metodi psihološkega ocenjevanja strukturirani intervju
z družinskimi člani in pa opazovanje, za kar si mora izvedenec vzeti dovolj časa. Uporaba
psiholoških testov je torej na drugem mestu, pri njihovem izboru pa mora dati izvedenec
prednost testom, ki so dovolj zanesljivi in psihometrično veljavni. Prizadevamo si uporabljati in
graditi celosten model dela ter strokovno poglobljen pristop ob upoštevanju etičnih načel.«
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Kaj pa odgovornost?
Metoda Maj poudarja, da je psihologija »veda, ki se neprestano razvija, zato mora sodni
izvedenec slediti novostim in v svoje delo vnašati spremembe, ki so znanstveno podprte«. V
teoriji bi se zato morali psihologi izvedenci redno izobraževati; po novem zakonu, ki je stopil v
veljavo lani, mora vsak izvedenec na pet let dokazovati, da je v stiku z najnovejšimi dognanji v
svoji stroki. V ta namen pa zadostuje, da ministrstvu zgolj posreduje potrdila o udeležbi na
seminarjih.

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

Tako lahko upokojenec, ki je kot sodni izvedenec s pogovorom in Rorschachovimi packami izdelal
psihološko oceno matere z začetka članka, deluje že od leta 1987, ne da bi se moral podrobneje
seznanjati z najnovejšimi ugotovitvami v psihologiji. Ministrstvo – oziroma njegov strokovni svet
za sodno izvedenstvo – mu je kot ustrezna dokazila o izpopolnjevanju v zadnji petletki mirno
štelo udeležbo na dveh srečanjih slovenskih sodnih izvedencev in cenilcev, z udeležbo na
pravosodni konferenci pa je celo presegel zahtevano število potrdil. Čeprav so to zelo splošno
usmerjeni dogodki z le malo zveze z njegovim osnovnim področjem.
Izvedensko licenco pa je težko, skoraj nemogoče izgubiti. Disciplinski postopek, ki le v
najskrajnejših primerih vodi v odvzem licence, lahko zahteva le peščica izbrancev: minister za
pravosodje, predsednik sodišča, predsednik strokovnega sveta, generalni državni tožilec,
generalni državni odvetnik, varuh človekovih pravic in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije.
To je vse, vsi drugi, na katere vpliva delo izvedencev – odvetniki, tožilci in mali ljudje – te pravice
nimajo. Kljub temu pravosodno ministrstvo letno prejme od 30 do 50 pritožb zoper delo
izvedencev na različnih področjih in jih menda tudi preveri, koliko licenc so na podlagi očitkov v
zadnjih petih letih dejansko odvzeli, nam niso pojasnili. Postregli so nam le s podatkom, da v
prvih devetih mesecih lanskega leta ni bil uveden niti eden disciplinski postopek.
Kdor plača več, je boljši starš
Zaradi primanjkljaja licenciranih sodnih izvedencev se je že oblikoval sivi trg dvomljivih
»strokovnih« mnenj, ki jih je moč kupiti in s katerimi odvetniki zlasti v družinskih zadevah
skušajo vplivati na sodnike. Mati z začetka članka je prepričana, da je skrbništvo nad otrokoma
izgubila tudi zaradi ocene, ki si jo je njen bivši partner priskrbel pri samozvanem strokovnjaku;
četudi ta nima licence za sodnega izvedenca, je sodišče njegovo mnenje upoštevalo.
Dokument je pripravil samozvani strokovnjak, ki deluje v svojem podjetju, ambiciozno
poimenovanem »svetovalno-izobraževalni center«; oceno, na katero sta se kasneje naslonili dve
sodnici, je oblikoval zgolj na podlagi pogovora z omenjenim moškim. Njegove žene, naše
sogovornice, ni nikoli videl, temveč je uničujoče mnenje o njenih osebnostnih karakteristikah in
materinskih sposobnostih napisal na osnovi tega, kar je dobil od svoje stranke. Za kar je dobil
med 420 in 870 evrov plačila; toliko namreč po ceniku na njegovi spletni strani stane priprava
»strokovnega« mnenja. In njegove reference? V dokumentu je preprosto navedel kup literature,
povečini s spleta, ki naj bi jo prebral, in dopisal, da je leta 2017 vložil vlogo za licenco sodnega
izvedenca – odveč je poudarjati, da je, vsaj glede na uradni seznam, do danes ni dobil.
Omenjeni lažni izvedenec ni edini, ki ne zadosti zakonskim pogojem, pa vendar piše pomanjkljive
ocene, na podlagi katerih sodišča presojajo o usodi otrok v skrbniških postopkih. Pridobili smo
tudi »izvedeniško mnenje oziroma strokovno poročilo«, ki ga je v nekem drugem postopku
pripravil še en samostojni podjetnik, tokrat direktor samozvanega »družinskega inštituta«. Tudi
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on ni licencirani sodni izvedenec. In tudi on je svoje poročilo zasnoval zgolj na stiku z
naročnikom, namesto o okoliščinah konkretnega primera pa se je razpisal predvsem o teoretičnih
smernicah, povzetih iz literature.
Sodniki prelagajo odgovornost
Izvedenska mnenja pa ne razburjajo zgolj staršev v postopkih družinskega prava, temveč tudi
udeležence v drugih – predvsem kazenskih in gospodarskih – zadevah. In to tako javne tožilce
kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih zagovornikov, ki imajo poleg s psihologi opravka še z
izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva, kmetijstva, prometa, medicine, umetnosti ...

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

»Govorim lahko le iz svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali pa pod
vplivom koga drugega,« je obupan vodja mariborskega okrožnega tožilstva Darko Simonič.
»Včasih je nekaj vendarle očitno že po kmečki pameti in je jasno vsem v sodni dvorani, pa
vendar izvedenec trdi svoje in vidiš, da želi le na vsak način mimo vseh argumentov pomagati
obdolžencu.« Osnovni namen instituta sodnega izvedenca je zagotovitev strokovne pomoči
sodišču na področju, ki ga sodnik sicer ne obvlada. Toda kot opozarja Simonič, se je ta institut
izrodil v svojevrstno outsourcanje sodniškega dela: »Sodniki prelagajo odgovornost in se
pretirano zanašajo na njihove ocene; te so velikokrat ključne za izid procesa.«
Nezadovoljna je tudi druga stran. Odvetnika Petra Čeferina, ki je na sodišču pred petnajstimi
leti zastopal Ivana Perića, obsojenega za umor svoje družine v Rovinju, je višje sodišče v
Ljubljani oglobilo, ker je pred polno dvorano izgubil živce zaradi sodnih izvedencev. Čeferin se je
na kazen, ki mu jo je zaradi razžalitve dodelilo sodišče, pritožil na Evropsko sodišče za človekove
pravice – in s pritožbo uspel. »Žal o kakovostnem sodnem izvedenstvu – z redkimi izjemami – v
Sloveniji ne moremo govoriti,« je še vedno prepričan odvetnik. »Mnoga izvedenska mnenja
nasprotujejo zdravi pameti in pravu, pri čemer nadzor nad delom teh izvedencev ni ustrezen.
Tudi po krivdi sodišč.«
Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Rubež treh otrok odpira strokovna
vprašanja: počasna in sporna
izvedenska mnenja
Izvedencev za psihologijo, ki imajo ključno vlogo v
družinskih sodnih dramah, je odločno premalo,
najpogostejše metode dela so sporne, nekatere usodne
teste je mogoče najti celo na spletu. Sodniki upoštevajo
tudi mnenja terapevtov, ki sploh niso na seznamu sodnih
izvedencev in jih plača eden od staršev. Bo za napačne
odločitve kdo odgovarjal?

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

Avtor: Svet24 / Vasja Jager / Revija Zarja Jana

ponedeljek, 7. 9. 2020, 06:49
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Rorschachov test lahko najdete na spletu, od koder smo ga sneli tudi mi. Na spletu lahko kupite tudi
priročnik z obrazložitvami, kaj packe pomenijo skupaj in posamično. To pa ni edini test, ki ga imajo različni
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podporniki staršev v boju za otroke. Si predstavljate, da eden od staršev pri sodnem izvedencu psihologu
natančno ve, kako mora test rešiti, da bo vtis najboljši, drugi pa o tem nima pojma?
Profimedia

Eden od sodnih izvedencev – kliničnih psihologov – je
upokojenec, ki je dobil licenco leta 1987, sledenje napredku
v svoji stroki pa izkazuje z udeležbo na zelo splošnih
seminarjih, kamor prihajajo tudi izvedenci za gradbeništvo,
gozdarstvo in geodezijo.

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

Mati dveh majhnih otrok, punčke in fantka, je ena izmed mnogih žensk, ki imajo
težave z nasilnim partnerjem. Bivšega moža je tožila zaradi nasilništva in zahtevala
skrbništvo nad otrokoma. Dejstvo, da je izgubila oba postopka, je boleče, še posebej
zaradi načina, na katerega je do tega prišlo. Prepričana je namreč, da bi bilo povsem
drugače, če bi izvedenec, ki ga je za oceno njene in partnerjeve osebnosti postavilo
sodišče, opravil svoje delo, kot bi moral.
»Sploh se ni poglobil v zadevo. Z otrokoma se je pogovarjal pet minut, z menoj tri četrt
ure, z bivšim partnerjem pa sploh ne, ker je izvedenec pozabil priti na pogovor.« Med
pogovorom z njo ji je častitljivi gospod predložil znameniti – in po mnenju vsaj dela
stroke nezanesljivi – Rorschachov test, pri katerem človek prepoznava podobe v
nedoločnih packah, vse pogovore je tudi posnel. Vendar nato na sodišču ni predložil
posnetkov, prav tako se nanje ni skliceval – temveč je večji del svojega izvedenskega
mnenja po principu »izreži-prilepi« menda sestavil iz svojih starejših poročil v nekih
drugih sodnih zadevah.
Očetove pravice
Oče petletne deklice, s katero se po lastnih besedah odlično razume, jo vodi na
šotorjenje, v gledališče in na obiske Kekčeve dežele, si želi, da bi hčer lahko videl
večkrat. Zato se na sodišču bori za pogostejše stike; na željo sodnic sta ga pregledala
sodni izvedenec in izvedenka. S prvim »sva se povsem normalno pogovarjala o
športu, potem mi je dal obkroževati neke teste, ki naj bi pokazali, ali sem pasiven in
zamorjen.« Druga ga je spraševala o zvezi z bivšo partnerko in mu spet predložila
Rorschachove madeže, v njih je po lastnih besedah prepoznaval metulje, netopirja in
morsko obalo z letala. Čeprav ni ugotovila nič nenavadnega, kaj šele nevarnega, je
izvedenka sodišču predlagala, naj mu ne poveča števila stikov s hčerjo. »Kako bi
nekdo po enem ali dveh pogovorih lahko vedel, kakšnega človeka ima pred seboj? Za
to bi moral poznati celoten kontekst, govoriti z znanci, svojci in sodelavci, izvesti
kakšne bolj poglobljene teste ...« meni obupani oče.
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Povsem logično je, da sta naša sogovornika kot poraženi stranki v svojih procesih
nezadovoljna z delom, ki so ga v njunih primerih opravili sodni izvedenci. Krivično bi
bilo, če bi zgolj na podlagi takšnih pričevanj pavšalno trdili, da vsi izmed teh
strokovnjakov na področju družinskih zadev slabo opravljajo svoje delo. Toda
njihovega dela ne kritizirajo zgolj nezadovoljni starši, temveč tudi na drugi strani, ne
nazadnje v sami stroki. A klinični psihologi, ki sestavljajo veliko večino sodnih
izvedencev v družinskem pravu, odločno branijo svoje pozicije.
Pomoč ali že ovira?
Institut sodnega izvedenca je bil zastavljen kot strokovna pomoč sodiščem na
področjih, za katera sodniki in sodnice nimajo ustreznih znanj. V tem pogledu so v
zapletenih in dostikrat umazanih družinskih pravdah o skrbništvu otrok, stikih in
plačevanju preživnine sodni izvedenci psihološke stroke neprecenljivi za oblikovanje
sodb. Težava je, da je teh primerov ogromno, izvedencev pa odločno premalo. V
Sloveniji imamo skoraj 70 tisoč ljudi, ki po nalogu sodišča plačujejo preživnino, in
veliko večino so pregledali od sodišč imenovani psihologi z izvedenskimi licencami –
teh je na uradnem seznamu v državi komaj 30, po podatkih s terena pa jih redno
deluje kvečjemu dober ducat.

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

To pomeni, da so sodni izvedenci, od katerih so v veliki meri odvisne usode razbitih
družin, preobremenjeni. Povpraševanje po njihovem mnenju pa se je še povečalo z
lani sprejetim družinskim zakonikom, ta je na sodišča prenesel dodatne postopke, ki
so bili prej v domeni centrov za socialno delo. Posledično so izvedenci sedaj še pod
večjim pritiskom, časa za poglobljeno obravnavo staršev in otrok je čedalje manj.
Kontroverzni testi, ki odločajo o usodah otrok
Za nameček naj bi bile metode, ki jih velika večina izvedencev v družinskih zadevah
uporablja za oblikovanje mnenj, zastarele in nezanesljive. Izredni profesor na fakulteti
za varnostne vede Igor Areh, tudi sam sodni izvedenec za forenzično psihologijo, je v
študiji, izdelani to poletje, podrobno pregledal 166 mnenj, ki jih je 33 sodnih
izvedencev in izvedenk napisalo v zadnjih 15 letih. Rezultati so bili porazni.
Dvanajst odstotkov mnenj je bilo podanih brez uporabe kakršnegakoli znanstvenega
testa, v desetih odstotkih pa izvedenci niso razkrili, katere metode so uporabili. V vseh
drugih primerih so usodne ocene v največji meri temeljile na projekcijskih testih,
kakršen je že omenjeni Rorschachov. Ta bo naslednje leto star okroglih sto let, Areh
pa trdi, da metoda »ne dosega minimalnih standardov verodostojnosti psiholoških
testov, saj ima med drugim resne težave z veljavnostjo in napačnimi
normami.« Posledica pomanjkljivosti Rorschachovega testa je, da lahko zdrave
osebe, tako odrasle kot otroke, prikaže kot duševno bolne ali motene, zato naj bi bil
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neprimeren za izvedensko delo. Podobno velja za druge projekcijske teste, ki se jih
poslužujejo slovenski izvedenci in po Arehovih besedah v tujini veljajo za zastarele ter
ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev forenzične verodostojnosti.
Ekskluzivni izvedenski klub
Arehova študija, ki sicer ni bila mišljena za javno obravnavo, je med izvedenci za
psihologijo, pa tudi v celotnem sodnem sistemu dvignila obilo prahu. Klinična
psihologa Tristan Rigler in Sana Čoderl Dobnik sta v javnem odgovoru nanjo Arehu,
sicer članu večjih mednarodnih strokovnih združenj in gostujočemu predavatelju na
fakultetah v Španiji, Veliki Britaniji in Franciji, očitala, da »ne razume osnovnih
konceptov klinične psihologije ali pa jih namerno izkrivlja.« Uporabljeni vzorec
izvedenskih mnenj je po njunem »selekcioniran, heterogen in nereprezantativen«,
Rorschachov test pa naj bi bil znanstveno dokazano objektiven in uporaben za
izdelavo kredibilnih izvedenskih mnenj. Vendar se med psihologi in psihologinjami, ki
imajo licenco sodnih izvedencev, najde tudi kdo, ki je drugačnega mnenja.

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

Na seznamu izvedencev s področja psihologije je med 30 imeni kar 27 kliničnih
psihologov in psihologinj, kot sta tudi Rigler in Čoderl Dobnikova. Vse do leta 2017 je
namreč izpite za pridobitev naziva sodnega izvedenca za psihologijo izvajala
strokovna komisija Zbornice kliničnih psihologov Slovenije; posledično so v sistem
prihajali izključno klinični psihologi z izkušnjami v zdravstvu, medtem ko so bila
psihologom z drugačno izobrazbo vrata zaprta – ne glede na morebitne dragocene in
uporabne izkušnje z delom z družinami, na primer na centrih za socialno delo.
Znanilki nove struje
Šele pred tremi leti je ministrstvo za pravosodje dovolilo, da izpite za izvedensko
licenco poleg omenjene zbornice izvaja tudi Društvo psihologov Slovenije. Tako sta od
nedavnega v nabor sodnih izvedencev, v katerem dominirajo kliničnih psihologi, prišli
tudi dve strokovnjakinji za psihologijo družine.
Ti izvedenki pri svojem delu sploh ne uporabljata Rorschachovega preizkusa. In
družin ne sprejemata le v svojih pisarnah, kjer sicer opravita psihološke preglede,
ampak se s starši dogovorita tudi za obisk in psihološko opazovanje otroka na
njihovem domu, po potrebi pa opravita tudi strukturirane intervjuje z novimi partnerji,
otrokovimi starimi starši, učitelji in drugimi ... Kot pojasnjuje predstavnica nove
struje Metoda Maj, predsednica komisije, ki deluje pod okriljem Društva psihologov
Slovenije, je to v skladu z usmeritvami tega društva, po katerih »sta vsaj v družinskih
zadevah osnovni metodi psihološkega ocenjevanja strukturirani intervju z družinskimi
člani in pa opazovanje, za kar si mora izvedenec vzeti dovolj časa. Uporaba
psiholoških testov je torej na drugem mestu, pri njihovem izboru pa mora dati
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izvedenec prednost testom, ki so dovolj zanesljivi in psihometrično veljavni.
Prizadevamo si uporabljati in graditi celosten model dela ter strokovno poglobljen
pristop ob upoštevanju etičnih načel.«
Kaj pa odgovornost?
Metoda Maj poudarja, da je psihologija »veda, ki se neprestano razvija, zato mora
sodni izvedenec slediti novostim in v svoje delo vnašati spremembe, ki so znanstveno
podprte«. V teoriji bi se zato morali psihologi izvedenci redno izobraževati; po novem
zakonu, ki je stopil v veljavo lani, mora vsak izvedenec na pet let dokazovati, da je v
stiku z najnovejšimi dognanji v svoji stroki. V ta namen pa zadostuje, da ministrstvu
zgolj posreduje potrdila o udeležbi na seminarjih.

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

Tako lahko upokojenec, ki je kot sodni izvedenec s pogovorom in Rorschachovimi
packami izdelal psihološko oceno matere z začetka članka, deluje že od leta 1987, ne
da bi se moral podrobneje seznanjati z najnovejšimi ugotovitvami v psihologiji.
Ministrstvo – oziroma njegov strokovni svet za sodno izvedenstvo – mu je kot
ustrezna dokazila o izpopolnjevanju v zadnji petletki mirno štelo udeležbo na dveh
srečanjih slovenskih sodnih izvedencev in cenilcev, z udeležbo na pravosodni
konferenci pa je celo presegel zahtevano število potrdil. Čeprav so to zelo splošno
usmerjeni dogodki z le malo zveze z njegovim osnovnim področjem.
Izvedensko licenco pa je težko, skoraj nemogoče izgubiti. Disciplinski postopek, ki le v
najskrajnejših primerih vodi v odvzem licence, lahko zahteva le peščica izbrancev:
minister za pravosodje, predsednik sodišča, predsednik strokovnega sveta, generalni
državni tožilec, generalni državni odvetnik, varuh človekovih pravic in predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije. To je vse, vsi drugi, na katere vpliva delo izvedencev –
odvetniki, tožilci in mali ljudje – te pravice nimajo. Kljub temu pravosodno ministrstvo
letno prejme od 30 do 50 pritožb zoper delo izvedencev na različnih področjih in jih
menda tudi preveri, koliko licenc so na podlagi očitkov v zadnjih petih letih dejansko
odvzeli, nam niso pojasnili. Postregli so nam le s podatkom, da v prvih devetih
mesecih lanskega leta ni bil uveden niti eden disciplinski postopek.
Kdor plača več, je boljši starš
Zaradi primanjkljaja licenciranih sodnih izvedencev se je že oblikoval sivi trg dvomljivih
»strokovnih« mnenj, ki jih je moč kupiti in s katerimi odvetniki zlasti v družinskih
zadevah skušajo vplivati na sodnike. Mati z začetka članka je prepričana, da je
skrbništvo nad otrokoma izgubila tudi zaradi ocene, ki si jo je njen bivši partner
priskrbel pri samozvanem strokovnjaku; četudi ta nima licence za sodnega izvedenca,
je sodišče njegovo mnenje upoštevalo.
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Dokument je pripravil samozvani strokovnjak, ki deluje v svojem podjetju, ambiciozno
poimenovanem »svetovalno-izobraževalni center«; oceno, na katero sta se kasneje
naslonili dve sodnici, je oblikoval zgolj na podlagi pogovora z omenjenim moškim.
Njegove žene, naše sogovornice, ni nikoli videl, temveč je uničujoče mnenje o njenih
osebnostnih karakteristikah in materinskih sposobnostih napisal na osnovi tega, kar je
dobil od svoje stranke. Za kar je dobil med 420 in 870 evrov plačila; toliko namreč po
ceniku na njegovi spletni strani stane priprava »strokovnega« mnenja. In njegove
reference? V dokumentu je preprosto navedel kup literature, povečini s spleta, ki naj
bi jo prebral, in dopisal, da je leta 2017 vložil vlogo za licenco sodnega izvedenca –
odveč je poudarjati, da je, vsaj glede na uradni seznam, do danes ni dobil.
Omenjeni lažni izvedenec ni edini, ki ne zadosti zakonskim pogojem, pa vendar piše
pomanjkljive ocene, na podlagi katerih sodišča presojajo o usodi otrok v skrbniških
postopkih. Pridobili smo tudi »izvedeniško mnenje oziroma strokovno poročilo«, ki ga
je v nekem drugem postopku pripravil še en samostojni podjetnik, tokrat direktor
samozvanega »družinskega inštituta«. Tudi on ni licencirani sodni izvedenec. In tudi
on je svoje poročilo zasnoval zgolj na stiku z naročnikom, namesto o okoliščinah
konkretnega primera pa se je razpisal predvsem o teoretičnih smernicah, povzetih iz
literature.

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

Sodniki prelagajo odgovornost
Izvedenska mnenja pa ne razburjajo zgolj staršev v postopkih družinskega prava,
temveč tudi udeležence v drugih – predvsem kazenskih in gospodarskih – zadevah. In
to tako javne tožilce kot njihove nasprotnike iz vrst zasebnih zagovornikov, ki imajo
poleg s psihologi opravka še z izvedenci iz drugih strok – ekonomije, gradbeništva,
kmetijstva, prometa, medicine, umetnosti ...
»Govorim lahko le iz svojih izkušenj – mnogokrat že ne vem, ali delajo z levo roko ali
pa pod vplivom koga drugega,« je obupan vodja mariborskega okrožnega tožilstva
Darko Simonič. »Včasih je nekaj vendarle očitno že po kmečki pameti in je jasno
vsem v sodni dvorani, pa vendar izvedenec trdi svoje in vidiš, da želi le na vsak način
mimo vseh argumentov pomagati obdolžencu.« Osnovni namen instituta sodnega
izvedenca je zagotovitev strokovne pomoči sodišču na področju, ki ga sodnik sicer ne
obvlada. Toda kot opozarja Simonič, se je ta institut izrodil v
svojevrstno outsourcanje sodniškega dela: »Sodniki prelagajo odgovornost in se
pretirano zanašajo na njihove ocene; te so velikokrat ključne za izid procesa.«
Nezadovoljna je tudi druga stran. Odvetnika Petra Čeferina, ki je na sodišču pred
petnajstimi leti zastopal Ivana Perića, obsojenega za umor svoje družine v Rovinju, je
višje sodišče v Ljubljani oglobilo, ker je pred polno dvorano izgubil živce zaradi sodnih
izvedencev. Čeferin se je na kazen, ki mu jo je zaradi razžalitve dodelilo sodišče,
pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice – in s pritožbo uspel. »Žal o

93

Necenzurirano.si
Država: Slovenija

07.09.2020
Ponedeljek, 07:39

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/svet/rubez-treh-ot...

8 / 10

kakovostnem sodnem izvedenstvu – z redkimi izjemami – v Sloveniji ne moremo
govoriti,« je še vedno prepričan odvetnik. »Mnoga izvedenska mnenja nasprotujejo
zdravi pameti in pravu, pri čemer nadzor nad delom teh izvedencev ni ustrezen. Tudi
po krivdi sodišč.«

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

Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Naslovnica revije Zarja Jana

Zarja Jana

IZVEDENCI

Značke:
otroci

odvzem

izvedenci
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7. september 2020

NAPOVEDNIK DOGODKOV za
10.00- Slovenski gradbeniki bodo predstavili stanje slovenskega gradbeništva in odziv nad izjavo generalnega direktorja 2TDK
Dušana Zorka, ki je nedavno dejal, da je slovensko gradbeništvo pregreto, pa želi še več, in da naši gradbeniki niso sposobni sami
zgraditi projekta drugi tir Divača-Koper. Gre za neresnično in podcenjujočo izjavo, saj je slovensko gradbeništvo izvedlo na stotine
projektov doma in v tujini. Samo v Sloveniji je izvedlo približno 95 odstotkov vseh infrastrukturnih projektov. Govorili bodo Sonja
Šmuc, generalna direktorica GZS, Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala
(ZGIGM), Slovenko Henigman, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo
(SSIG), Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG in Edo Škufca, član uprave družbe CGP. Novinarska konferenca bo v učilnici
A na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

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

11.00- Podelitve Steletove nagrade in Steletovih priznanj. Pred tem bo v galerijskih prostorih Spomeniškovarstvenega centra na
Trgu francoske revolucije 3 v Ljubljani odprtje razstave o nagrajencih in njihovem delu. Razstava o nagrajencih bo na ogled do 11.
septembra 2020. Ob 12. uri pa bo slovesna podelitev Steletove nagrade in priznanj. Po končani podelitvi bo med 13:00-13:30 uro v
Galeriji Spomeniškovarstvenega centra na voljo prostor, kjer bodo potekali intervjuji v skladu z določili NIJZ. Dogajanje bo potekalo v
Križankah, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana).
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Septembrske novice mreže
Share

Vabimo vas, da v jesenski čas zakorakate s tretjim skupnim novičnikom vsebinskih mrež s področja okolja in prostora, v
katerem lahko zasledite najnovejše s strani mreže Plan B za Slovenijo ter Mreže za prostor.
V tokratnem uvodniku je o novem Gradbenem zakonu in o njegovi (ne)povezanosti s trajnostnim urejanjem
prostora razmišljala Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP –
Inštitut za politike prostora). V nadaljevanju seveda ne spreglejte, kaj se je v zadnjem mesecu dogajalo v okviru obeh
mrež - mreže Plan B za Slovenijo ter Mreže za prostor; kot običajno pa sledijo novice s strani članic mrež ter
napoved dogodkov in vabila k sodelovanju.

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

Novice si lahko preberite na sledeči povezavi.

98

Findinfo.si
Država: Slovenija

07.09.2020
Ponedeljek, 12:53

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

1/2

Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne bojimo, a
moramo biti postavljeni na isti imenovalec
07.09.2020 12:50

Ljubljana, 07. septembra (STA) - Domača gradbena podjetja še naprej razburjajo
besede prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami ne zmorejo
zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti
postavljeni na isti imenovalec. Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje
kapacitete, da bi dosegli nadaljnjo rast panoge, so prepričani.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača-Koper strateškega pomena za
Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na današnji novinarski konferenci
izpostavila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc. Kot
je dodala, zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi
že preoblikovali.

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

"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo
Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir
omogočil," je dodala. Je pa Šmučeva obsodila izjavo prvega moža 2TDK Zorka, ki je
prejšnji teden ocenil, da slovenska gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi
sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska
podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga, je nekaj narobe, ne samo
s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim
podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na
projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi osnovnih razpisanih pogojev, saj
zato ni časa. "Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim
izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim
Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo Škufca je poudaril, da se
slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno
državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso plačani skladno z našimi
standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi
država, ki ne bi smela podpirati sive ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega
dumpinga," je izpostavil.
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"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in
solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim obsegom," je dodal direktor
zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar. Tudi
letošnje leto bo po njegovih mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10odstoten, "kar je zaskrbljujoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne kapacitete, "da
dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna
panoga, ki veliko zaposluje".
Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega
sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo
prispeva med osem in devet odstotkov BDP, "zato nam je zelo pomembno, da največje
projekte v državi izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno
mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij iz vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če
se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično nima nobenih možnosti.
Imamo povsem svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s
takšnimi cenami nobeno evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.

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

Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko
poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot podizvajalci, se moramo zavedati
ogromne razlike - če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In
biti podizvajalec za prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni
partner z dvema turškima gradbincema prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem
tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo
občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend
nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača-Koper osem predorov, slovenska gradbena
podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako
po njegovi oceni pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska
podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,
da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi
enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi
ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva.
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Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem
Odziv gradbincev na izjave direktorja 2TDK Dušana Zorka
G. C.| 7. september 2020 ob 16:37 Zadnji poseg: 7. september 2020 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Sonja Šmuc. Foto: BoBo

Slovenski gradbinci so ogorčeni zaradi navedb direktorja podjetja 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami ne zmorejo
zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača–Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na
novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc in opozorila, da zamujamo približno že
dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo
geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala in obsodila izjavo prvega moža 2TDK-ja Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska
gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga,
je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi
osnovnih razpisanih pogojev, saj za to ni časa.

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

"Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Kdo bo gradil drugi tir?

Gradbena podjetja se ne bojijo tuje konkurence
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo
Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso
plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive
ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je poudaril.
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim
obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS-ju Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih
mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je skr vzbujajoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne zmogljivosti, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh
urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
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Slovenko Henigman. Foto: BoBo

Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju
Z njim se je strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi
izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z Vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično
nima nobenih možnosti. Imamo popolnoma svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno
evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.
Prav tako je poudaril razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot
podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike – če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za
prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
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Kristjan Mugerli. Foto: BoBo

Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbenima podjetjema prav
tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad
na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest
kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem mnenju pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja
sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je tudi pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti
in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga
ponovno pridobiva.

Zorko: Enotni pogoji za vse
"Ob predstavitvi v Evropski hiši 2. 9. smo povedali, da bo 2TDK v drugi fazi naredil takšne pogoje, da bodo enotni pogoji za vse, ki vstopajo na
slovenski trg," se je za Radio Slovenija odzval direktor 2TDK-ja, kar pomeni, da kdor bo želel graditi drugi tir, bo moral delavce plačevati po
slovenski kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, vsaj polovico materiala bo moral zagotoviti iz Evropske unije, poleg tega se v procesu gradnje
ne bo smel sklicevati na epidemijo novega koronavirusa in vse to bo moral izpolniti v finančnem okviru naložbenega programa za drugi tir, ki
znaša 1,2 milijarde evrov.
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Odziv GZS-ja na izjave Dušana Zorka

Odziv družbe 2TDK na novinarsko konferenco Gospodarske zbornice Slovenije

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

"Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje. Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije
zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor
Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov ali
pribl. 145 milijonov letno, medtem ko bi, če bi slovensko gradbeništvo vodilo gradnjo drugega tira, doseglo pribl. 72,5 milijona evrov dodane
vrednosti. Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je
bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na zaposlenega
v logistiki več kot 4-krat večja kot v gradbeništvu in so zato nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo Slovenije."
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Domači gradbinci bi sami gradili tir
Katja Gleščič

Slovenija

07. 09. 2020, 20.10

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

“Domači gradbinci smo sposobni sami zgraditi večino drugega tira,” vztrajajo v vodstvih slovenskih podjetij,
ki se potegujejo za gradnjo drugega tira in so povezani v zbornico gradbeništva pri GZS. Ne morejo sprejeti
izjave generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka o tem, da domače gradbeništvo samo ne zmore tega
podviga.

Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko Foto: STA

LJUBLJANA > Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je ocenila, da taka izjava ponižuje slovensko gradbeništvo.
Poudarila pa je, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne
poziva k spremembi osnovnih razpisnih pogojev, saj za to ni časa. “Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene
prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje,” je dejala.

Mugerli bi več sklopov
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Projektno podjetje 2TDK je za gradnjo 27 kilometrov drugega tira z razširjenimi servisnimi cevmi pripravilo dva
razpisa: enega za odsek od Divače do Črnega Kala, drugega pa od Črnega Kala do Kopra.
Kristjan Mugerli, predsednik zbornice gradbeništva in direktor novogoriškega Kolektorja CPG, ki na obeh razpisih
(kot glavni partner skupaj z dvema turškima gradbincema) poteguje za gradnjo drugega tira, pa je danes dejal, da
bi moral javni razpis biti razdeljen na več sklopov: “Slovenska podjetja imamo reference za gradnjo petih od osmih
predorov, vse viadukte, gradnjo tirov in opremljanje predorov, zato bi lahko opravila večino zahtevanih del. Če bi
bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe.”
Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je v odzivu danes ponovil, da bodo v drugi fazi razpisa, kjer bo odločala
cena, postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo. Že minuli
teden je povedal, da bodo morali izbrani ponudniki delavce plačati po slovenski kolektivni pogodbi za
gradbeništvo, da bodo morali vgraditi več kot polovico materialov, izdelanih v EU, in da covid-19 ne bo štel za višjo
silo.

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

“Pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje,” so v 2TDK znova poudarili, da se mora gradnja
drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo lahko zgrajen v letu 2025 in bo leta 2026 sprejel vlake.
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Šmuc: Ne pozivamo k neupravičeni prednosti domačih izvajalcev, temveč k enakim
pogojem
Odziv gradbincev na izjave direktorja 2TDK Dušana Zorka
G. C.| 7. september 2020 ob 16:37 Zadnji poseg: 7. september 2020 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Sonja Šmuc. Foto: BoBo

Slovenski gradbinci so ogorčeni zaradi navedb direktorja podjetja 2TDK Dušana Zorka, da slovenski gradbinci sami ne zmorejo
zgraditi drugega tira. Poudarjajo, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec.
Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača–Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na
novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc in opozorila, da zamujamo približno že
dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že preoblikovali.
"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo
geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala in obsodila izjavo prvega moža 2TDK-ja Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska
gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.
"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga,
je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala.
Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi
osnovnih razpisanih pogojev, saj za to ni časa.

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

"Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.
Kdo bo gradil drugi tir?

Gradbena podjetja se ne bojijo tuje konkurence
Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo
Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec.
"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso
plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive
ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je poudaril.
"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim
obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS-ju Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih
mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je skr vzbujajoče".
Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne zmogljivosti, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh
urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".
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Slovenko Henigman. Foto: BoBo

Velik prispevek gradbeništva k slovenskemu BDP-ju
Z njim se je strinjal tudi direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko
Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva od osem do devet odstotkov BDP-ja, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi
izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti.
"Konkurenca podjetij z Vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično
nima nobenih možnosti. Imamo popolnoma svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno
evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.
Prav tako je poudaril razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot
podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike – če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za
prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.
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Kristjan Mugerli. Foto: BoBo

Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbenima podjetjema prav
tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad
na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril.
Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest
kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem mnenju pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja
sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.
Šmučeva je tudi pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti
in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga
ponovno pridobiva.

Zorko: Enotni pogoji za vse
"Ob predstavitvi v Evropski hiši 2. 9. smo povedali, da bo 2TDK v drugi fazi naredil takšne pogoje, da bodo enotni pogoji za vse, ki vstopajo na
slovenski trg," se je za Radio Slovenija odzval direktor 2TDK-ja, kar pomeni, da kdor bo želel graditi drugi tir, bo moral delavce plačevati po
slovenski kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, vsaj polovico materiala bo moral zagotoviti iz Evropske unije, poleg tega se v procesu gradnje
ne bo smel sklicevati na epidemijo novega koronavirusa in vse to bo moral izpolniti v finančnem okviru naložbenega programa za drugi tir, ki
znaša 1,2 milijarde evrov.
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Odziv GZS-ja na izjave Dušana Zorka

Odziv družbe 2TDK na novinarsko konferenco Gospodarske zbornice Slovenije

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

"Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje. Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije
zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor
Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov ali
pribl. 145 milijonov letno, medtem ko bi, če bi slovensko gradbeništvo vodilo gradnjo drugega tira, doseglo pribl. 72,5 milijona evrov dodane
vrednosti. Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je
bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na zaposlenega
v logistiki več kot 4-krat večja kot v gradbeništvu in so zato nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo Slovenije."
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