Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 3. 2020
Število objav: 43
Internet: 41
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 5
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 24
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 19
Inženirski dan: 0

Naslov

Kemis bo kljub odločbi okoljskega inšpektorata še vedno prevzemal odpadke

Zaporedna št.
1

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

STA , N. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem potekajo sprejem, skladiščenje...

Naslov

Gospodarstveniki se jezijo: tujci s poceni delavci so nelojalna konkurenca

Zaporedna št.
2

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

S. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pritisk na njihove zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,«
poudarja Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov. Slovenija spodbuja
socialni dampingKer prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke,...

Naslov

Kemis: Odločitev gradbenega inšpektorja je protidržavna in nelegalna

Zaporedna št.
3

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

Zaporedna št.
4

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se
postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in
izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka...

Naslov

V drugem četrtletju previdne, a optimistične zaposlovalne namere

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kot medletni primerjavi je izboljšanje največje v panogi finančnih in poslovnih storitev. Največje poslabšanje napovedi
je medtem zabeleženo v panogi gradbeništva oziroma gostinstva in hotelirstva. Pozitivne napovedi zaposlovanja sicer
prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi. Najbolj optimistična...
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Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Gradbinci: Za državo veliko večja korist, če javna naročila izvajajo slovenska podjetja

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...smernice, po katerih naj na javnih razpisih ne bi sodelovala podjetja iz tretjih držav, ki niso podpisale sporazuma za
preprečevanje izkrivljanja trga. Gradbeništvo je precej odvisno od javnih naročil, saj ta predstavljajo 60 odstotkov vseh
poslov gradbenih podjetij. Gre za denar davkoplačevalcev, zato druge države...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke (dopolnjeno)

Zaporedna št.
8

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke (dopolnjeno)

Zaporedna št.
9

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek)

Zaporedna št.
10

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...obrambo; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO) GOSPODARSTVO 11.00 novinarska konferenca o
prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave družbe Pomgrad Boris...
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Naslov

Kemis nadaljuje s poslovanjem, kljub odločbi inšpektorjev

Zaporedna št.
11

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...inšpektorji so Kemis med majem 2017 in avgustom 2019 obiskali šestkrat. Izdali niso nobene odločbe o ustavitvi
gradnje, saj niso ugotovili nobene kršitve gradbene zakonodaje. Obnova, ki so ji dodali še nov protipožarni sistem z
bazenom, je stala sedem milijonov evrov, dobrih šest milijonov je Kemis dobil od zavarovalnic po...

Naslov

Skrbi gradbincev zaradi Turkov in Kitajcev

Zaporedna št.
12

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...predvidljiv obseg del. Objavljeno 10. marec 2020 15.48 Posodobljeno 10. marec 2020 15.48 Skrbi gradbincev zaradi
Turkov in Kitajcev Predstavniki slovenskega gradbeništva zahtevajo spremembe v javnem naročanju; z leve Kristjan
Mugerli (Kolektor CPG), Jože Renar (GZS), Boris Sapač (Pomgrad) in Edo Škufca (CGP). FOTO: Jože...

Naslov

Delodajalci so pri zaposlovanju previdnejši

Zaporedna št.
13

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Milka Bizovičar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...bodo v 11 odstotkih podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino, podobno velja tudi za gradbeništvo in proizvodnjo, medtem ko
bo kadre iskalo samo štiri odstotke gostincev. Preberite tudi: Skrbi zaradi pomanjkanja delavcev in inženirjev v
gradbeništvu Večja podjetja bodo pogosteje iskala dodatne delavce. Da bodo v drugem četrtletju...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
14

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Mesto proti novi poslovni stavbi Slovenskih železnic

Zaporedna št.
15

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...avtobusno postajo z garažno hišo kot za novo železniško postajo, ki so jih pripravili v ELEA ic in Real Engineeringu. A
junija 2018 je začela veljati nova gradbena zakonodaja, zato bodo morali pripraviti nove projekte. Država rezervirala le
600 tisočakov Na direkciji za infrastrukturo, kjer so zadolženi za ureditev tirov, tirne...
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Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
16

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

STA , A. G.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

V Kemisu bodo kljub odločbi inšpektorjev nadaljevali s poslovanjem

Zaporedna št.
17

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...po požaru. Odločba o ustavitvi gradnje je bila izdana lani 7. avgusta, do takrat je gradbena inšpekcija obiskala Kemis
šestkrat in ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje. Zato tudi ni izdala odločbe, v kateri bi zahtevala ustavitev gradnje.
Okoljski inšpektorat pa je po navedbah Kemisa obnovo podpiral. Če Kemis ustavi...

Naslov

(intervju) S. Pličanič: Kako preprečiti uporabo okoljskih predpisov v škodo gospodarstva

Zaporedna št.
18

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
62

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Irena Herak Več iz teme: odpadki > zakonodaja > Senko Pličanič > Alenka Bratušek > Ministrstvo za okolje in... >
Andrej Vizjak > Termit > STS > Zavod za gradbeništvo... > Senko Pličanič je širši javnosti znan predvsem kot minister
za pravosodje in javno upravo v drugi Janševi vladi in minister za pravosodje v vladi...

Naslov

Skrbi gradbincev zaradi Turkov in Kitajcev

Zaporedna št.
19

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 7

Površina: 426 cm2

...Skrbi gradbincev zaradi Turkov in Kitajcev Gradbeništvo Odpiranje trga nelojalni konkurenci - Pričakujejo spremembe
javnega naročanja in predvidljiv obseg del Ljubljana - Turski Cengiz začenja gradnjo nove karavanške...

Naslov

Zaradi koronavirusa Pomurski sejem odpoveduje sejma MEGRA in GREEN

Zaporedna št.
20

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...skupaj s svojimi partnerji sprejeli odločitev, da glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19)
odpovedujejo 31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 5. Mednarodni sejem
trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN. gospodarska škoda 26 Koronavirus...
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Naslov

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

Zaporedna št.
21

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
69

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se
postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in
izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
22

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
72

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Kemis: Odločitev gradbenega inšpektorja je protidržavna in nelegalna

Zaporedna št.
23

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
74

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

Zaporedna št.
24

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
77

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se
postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in
izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka...

Naslov

Kemis nadaljuje s poslovanjem, kljub odločbi inšpektorjev

Zaporedna št.
25

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
79

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...inšpektorji so Kemis med majem 2017 in avgustom 2019 obiskali šestkrat. Izdali niso nobene odločbe o ustavitvi
gradnje, saj niso ugotovili nobene kršitve gradbene zakonodaje. Obnova, ki so ji dodali še nov protipožarni sistem z
bazenom, je stala sedem milijonov evrov, dobrih šest milijonov je Kemis dobil od zavarovalnic po...
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Naslov

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

Zaporedna št.
26

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se
postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in
izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka...

Naslov

Pomurski sejem: Odpovedali letošnjo Megro

Zaporedna št.
27

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
83

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Vodstvo Pomurskega sejma se je skupaj s partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji 31. Mednarodnega sejma
gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra odločilo, da letošnji sejem odpove. Megra bi morala biti od 25. do 28.
marca na radgonskem sejmišču skupaj s 5. mednarodnim...

Naslov

Sejma MEGRA in GREEN v Gornji Radgoni odpovedana

Zaporedna št.
28

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

... Sejma MEGRA in GREEN v Gornji Radgoni odpovedana 10.03.2020 ob 10:00 Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) so iz Pomurskega sejma...

Naslov

Konkurenca iz tretjih držav

Zaporedna št.
29

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
89

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...njihove zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,«je izpostavil mag.
Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov. Ker prihaja konkurenca iz tretjih
držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200,00 do 400,00 evrov, to...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
30

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
91

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...
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Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
31

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
94

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

Zaporedna št.
32

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
97

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se
postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in
izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
33

Medij

Vrhnika.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
98

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
34

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
100

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Odpovedali sejma MEGRA in GREEN 2020

Zaporedna št.
35

Medij

Prlekija-on.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
102

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Predvidoma bodo bienalna sejma MEGRA in GREEN namesto letos organizirali prihodnje leto v pomladanskem
terminu Iz Pomurskega sejma so poslali sporočilo za javnost, kjer so pojasnili, da odpovedujejo...

8

Naslov

Konferenca prestavljena

Zaporedna št.
36

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
104

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Zaradi koronavirusa prestavljena 3. konferenca Biznis &amp; trendi v gradbeništvu na novi termin! Skladno z uredbo
Ministrstva za zdravje smo se organizatorji odločili, da 3. konferenco Biznis & trendi v gradbeništvu, ki je bila planirana
za 24. in 25. marec 2020, prestavimo na poznejši datum. Novi datum...

Naslov

Sejma Megra in Green odpovedana

Zaporedna št.
37

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
105

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Gornja Radgona, 10. marec 2020 (MOREL)- Pomurski sejem skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji
31. Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 5. Mednarodnega sejma trajnostnih
tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN, ki bi morala potekati od 25....

Naslov

V letu 2021 manj kot 5-odstotna rast izvoza

Zaporedna št.
38

Medij

SBC PODJETNIK, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
107

Avtor

Polona Movrin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 50

...SID banki. Direktor v oddelku finančnega svetovanja Deloitte Slovenija Tilen Vahčič med kritičnimi panogami omenja
še trgovino ter nepremičninski trg in gradbeništvo, in sicer predvsem v povezavi s poslovnimi gradnjami. Investitorje je
namreč zajel pesimizem. »Načeloma pa dobavitelji, ki so prodorni v novih tehnologijah,...

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
39

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
109

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

Površina: 475 cm2

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

Gradbinci: Za državo veliko večja korist, če javna naročila izvajajo slovenska podjetja

Zaporedna št.
40

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
111

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...smernice, po katerih naj na javnih razpisih ne bi sodelovala podjetja iz tretjih držav, ki niso podpisale sporazuma za
preprečevanje izkrivljanja trga. Gradbeništvo je precej odvisno od javnih naročil, saj ta predstavljajo 60 odstotkov vseh
poslov gradbenih podjetij. Gre za denar davkoplačevalcev, zato druge države...

9

Naslov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Zaporedna št.
41

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
113

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V
dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili. Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje...

Naslov

V drugem četrtletju previdne, a optimistične zaposlovalne namere

Zaporedna št.
42

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
115

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kot medletni primerjavi je izboljšanje največje v panogi finančnih in poslovnih storitev. Največje poslabšanje napovedi
je medtem zabeleženo v panogi gradbeništva oziroma gostinstva in hotelirstva. Pozitivne napovedi zaposlovanja sicer
prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi. Najbolj optimistična...

Naslov

Gospodarstveniki se jezijo: tujci s poceni delavci so nelojalna konkurenca

Zaporedna št.
43

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
118

Avtor

S. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...jezijo: tujci s poceni delavci so nelojalna konkurenca Objavljeno 10. marec 2020 20.15 | Posodobljeno 10. marec
2020 20.17 | Piše: S. N. Ključne besede: gradbeništvo GZS nelojalna konkurenca tujci plače Gradbinci upajo na pomoč
države pri iskanju kakovostnih domačih kadrov. Gospodarstveniki se jezijo: tujci...

10

24ur.com
Država: Slovenija

10.03.2020
Torek
Kazalo

14:30
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Kemis bo kljub odločbi okoljskega inšpektorata
še vedno prevzemal odpadke
Vrhnika, 10.03.2020, 12:57 | Posodobljeno pred 7 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

N.P./STA

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

Vrhniško podjetje Kemis je prevzelo odločbo Inšpektorata RS za
okolje in prostor, s katero je to odločilo, da je odprta
nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna
gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta, v Kemisu pa so
danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še
naprej sprejemali odpadke.

"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z
zakonodajo ter izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis
dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim
je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja
in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval
poslovanje," je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje
možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo
za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med
obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so
poudarili. Ti bi, če bi Kemis prenehal delovati, ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se
bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober
gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno
odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal
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24ur.com
Država: Slovenija

10.03.2020
Torek
Kazalo

14:30
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delovati najbolj varen in urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so
prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili
požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za
okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz.
objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in
zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.

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

Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta
nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A), medtem ko prizidek (objekt
B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so povedali odvetniki vrhniške
občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja
dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.

V Kemisu so se odločili, da odločbe okoljskega inšpektorata ne bodo upoštevali. FOTO: Bobo
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V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno
gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7.
avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena
inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene
zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem potekajo sprejem,
skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje
objekta A hkrati pomenilo tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne
količine nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za od 20.000 do 25.000 ton. To so
odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v
slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska
tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih
odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.

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

V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje
nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na enega večjega prevzemnika.
Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

Gospodarstveniki se jezijo: tujci s poceni delavci
so nelojalna konkurenca
Objavljeno 10. marec 2020 20.15 | Posodobljeno 10. marec 2020 20.17 | Piše: S. N.
Ključne besede:

gradbeništvo

GZS

nelojalna konkurenca

tujci

plače

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

Gradbinci upajo na pomoč države pri iskanju kakovostnih
domačih kadrov.

Direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, direktor GZS- ZGIGM Jože Renar, član uprave družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo
Škufca. FOTO: GZS
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Kaj berejo drug
Ta član
1

Sloven
Otroci
4
storitev omogoča

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

Slovenska podjetja morajo za isti projekt zaposlenim izplačevati višje plače, kot jih izplačujejo tuja podjetja, kar je popolnoma nerazumljivo, se jezijo slovenski
gospodarstveniki, ki so predstavili, kaj za Slovenijo pomeni dajanje projektov tujim izvajalcem.
»Izredno smo zaskrbljeni, da država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz
tretjih držav. Slednja imajo nizke socialne standarde, ki se nato uveljavljajo tudi v naši državi. To zmanjšuje konkurenčnost naših podjetij, gre za pritisk na njihove
zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,« poudarja Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in
industrije gradbenih materialov.

Slovenija spodbuja socialni damping
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200 do 400 evrov, to pomeni za naša podjetja, v katerih na področju cest
in železnic izplačujejo v povprečju 1680 evrov bruto plače, izjemno nelojalno konkurenco. »Zato je popolnoma neprimerno, da morajo domači ponudniki
plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine izplačujejo dosti nižje plače. To je socialni damping, ki
ga Slovenija žal spodbuja.«
Če infrastrukturni projekt dobi domači izvajalec, ostane 70 odstotkov tega denarja v Sloveniji, 30 odstotkov se prelije skozi uvoz v tujino. Če projekt dobi tuji
izvajalec, je povsem drugače; le 13 odstotkov tega denarja ostane v naši državi in 87 odstotkov se prelije v tujino, pa je ponazoril Kristjan Mugerli, direktor
podjetja Kolektor CPG. Iz denarja, ki ostane v Slovenije, se med drugim financirajo naše zdravstvo, šolstvo in pokojnine, torej je v te sektorje vloženega občutno
več denarja, če projekt gradi domače podjetje.

»Nujno potrebno zvišanje plač«
»Slovenski gradbinci se ne bojimo konkurence iz tujih držav, če smo postavljeni na isti imenovalec. Nasprotujemo pa, da na trgu nastopajo družbe iz tretjih
držav, ki ne upoštevajo okoljskih, delovnih in socialnih standardov,« pa je povedal Edo Škufca, član uprave družbe CGP. Dotaknil se je tudi evropskih smernic o
udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU: »Evropska komisija je pripravila smernice za javna naročila in ne razumemo, zakaj
slovenski javni naročniki tega ne upoštevajo. Namen teh evropskih smernic je, da se prepreči izkrivljanje konkurence na trgu.«
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad, pa je poudaril, da je v slovenskem gradbeništvu tudi nujno zvišanje plač, saj brez njih ne bomo imeli kakovostnega
kadra. »Zdi se mi pomembno, da nam, gradbenim podjetjem, država stopi nasproti pri reševanju kadrovske problematike. Ta traja že kar nekaj let. Slovensko
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeništvo potrebuje nov, kakovosten kader in od tega ima korist tudi država. Da bi rešili kadrovske probleme in povečali vpise na gradbene fakultete in
srednje šole, moramo stopiti skupaj na vlak borbe proti socialnemu dampingu.«
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Kemis: Odločitev gradbenega inšpektorja je protidržavna in
nezakonita
V Kemisu so prepričani, da je odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna
G. C.| 10. marec 2020 ob 13:00
Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Kemis je v ponedeljek prevzel odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki zahteva rušenje
odprte nadstrešnice za skladiščenje odpadkov, in napovedal, da ne bo spoštoval odločbe.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja
podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v vrhniškem podjetju
navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za
varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval poslovanje," je
napovedal.

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

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo
med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter
navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili.
Ti bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je
bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na
nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v
Sloveniji prenehal delovati najvarnejši in najbočk urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so
prepričani.
Več črnih gradenj v Kemisu
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena
inšpekcija, ki deluje pod okriljem inšpektorata za okolje in prostor, je za enega od treh objektov
(rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja,
in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje
odpadkov (objekt A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred
dnevi povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje
opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v enem letu.
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V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod
nadzorom okoljskega inšpektorata. Od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o
ustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve
gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem potekajo sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje
delovanja Kemisa, so pojasnili.
Poudarili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov
v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih
zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi
tveganje za nezakonito odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v
kanalizacijo in podobno.

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

V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji
vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni odporen proti industrijski nesreči, so spomnili.

18

10.03.2020

Svet24.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
12:47

1/3

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

Vrhnika

J.P.

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata
2

Deli na:

10. Mar 2020,
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Facebook

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

Twitter

Izbrali so skrb za okolje ter obstoj podjetja.

19

10.03.2020

Svet24.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
12:47

2/3

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

Bobo
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V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne.

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za
objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala
njegovo odstranitev do 15. aprila. Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna
gradnja tudi objekt A, medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja.
Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta
nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta
dni.
Družba Kemis je včeraj prevzela odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s katero je
odločilo, da je objekt A, odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov, nelegalna gradnja in zato
zahtevajo rušenje, objekt C, rezervoar za požarno vodo, pa naj bi Kemis odstranil do 15. aprila. V
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Kemisu bodo vseeno nadaljevali s poslovanjem, so sporočili in odločbo označili za nezakonito. Kot
so dejali, bi s prenehanjem delovanja "Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z
nevarnimi odpadki. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna podjetja ne morejo računati
na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzema Kemisa, poskrbela druga podjetja," so
zapisali v izjavi za javnost.
Zavrnili so tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega
dovoljenja izvajal sanacijo ter se postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi
je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in izgradnje objektov A, B in C spremljala
gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka nujne gradnje do avgusta 2019 ni zaznala kršitev
gradbene zakonodaje". Poudarili so tudi, da je objekt A ključen za njihovo delovanje, saj "v njem
poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov".

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

Kemis s svojimi podizvajalci letno poskrbi za 20.000 do 25.000 ton nevarnih odpadkov, torej za
približno četrtino vseh.
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V drugem četrtletju previdne, a optimistične
zaposlovalne namere
Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev za drugo četrtletje so previdne, a optimistične, razkriva raziskava skupine
Manpower. Delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je za devet odstotnih točk večji od deleža delodajalcev
, ki napovedujejo upad zaposlovanja. Četrtletna primerjava kaže na stabilnost napovedi, medletna pa na upad.
Rast zaposlovanja med aprilom in koncem junija načrtuje 13 odstotkov delodajalcev, upad štirje odstotki, 83 odstotkov pa
jih sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva, so sporočili iz Manpower Group. Glede na predhodno četrtletje se
neto napoved zaposlovanja tako ni bistveno spremenila, glede na enako obdobje lani pa je upadla za dve odstotni točki.
"Čeprav je še prezgodaj napovedovati potencialni vpliv širjenja novega koronavirusa na zaposlovanje tako lokalno kot tudi
na globalni ravni, je današnja realnost, da na mnogih trgih brezposelnost še vedno ostaja nizka, organizacije po svetu pa
se še vedno soočajo z izzivom, da najdejo ljudi s pravimi kompetencami," je rezultate pospremil poslovni direktor za
jugovzhodno Evropo v družbi Nuno Gameiro.
Trend naraščanja zaposlitvenih namer iz zadnjih treh let pa se po njegovih besedah le umirja. "Splošna gospodarska
negotovost, tako znotraj kot izven EU, sta zagotovo vplivali na tokratno napoved zaposlovanja," je ocenil.
Rast zaposlovanja pričakujejo delodajalci v vseh sedmih v raziskavo zajetih gospodarskih panogah v Sloveniji. O
najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v panogi finančnih in poslovnih storitev - delež delodajalcev, ki
napovedujejo rast zaposlovanja, je za 18 odstotnih točk višji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja.
Zanesljive so tudi napovedi zaposlovanja delodajalcev v panogi trgovine na debelo in drobno.
V panogi gostinstva in hotelirstva delodajalci poročajo o omejenih možnostih zaposlovanja, v panogi ostalih sektorjev, ki
vključuje panoge rudarstva in kamnin, kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter oskrbe z elektriko, vodo in plinom, pa je
zaposlitveni utrip še vedno pozitiven, a najslabši v zadnjih dveh letih.
Na četrtletni ravni so se zaposlitvene namere delodajalcev povečale v štirih gospodarskih panogah, v medletni primerjavi
pa v dveh; tako v četrtletni kot medletni primerjavi je izboljšanje največje v panogi finančnih in poslovnih storitev. Največje
poslabšanje napovedi je medtem zabeleženo v panogi gradbeništva oziroma gostinstva in hotelirstva.
Pozitivne napovedi zaposlovanja sicer prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi. Najbolj optimistična
napoved prihaja iz osrednje in severovzhodne regije. Delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je tu za 10
odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad. Delodajalci v jugovzhodni in v jugozahodni regiji pa
poročajo o nekoliko šibkejših, a še vedno pozitivnih zaposlitvenih namerah.
Po velikosti imajo najmočnejše zaposlitvene namere delodajalci v skupini velikih podjetij, kjer je neto napoved
zaposlovanja +20 odstotkov.
Raziskava je bila izvedena med 6. in 28. januarjem oziroma pred globalno razširjenostjo novega koronavirusa. Vanjo je
bilo zajetih več kot 58.000 delodajalcev iz 43 držav. Od tega so raziskovalci iz 42 držav dobili odgovor, da bodo v obdobju
od aprila do junija 2020 zaposlovali. O najboljših napovedih zaposlovanja so poročali delodajalci na Hrvaškem, v Grčiji, na
Japonskem in na Tajvanu, najšibkejši zaposlitveni utrip pa se obeta v Panami, Hongkongu, na Poljskem in v Južni Afriki.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej
prevzemal odpadke
Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je to odločilo, da
je odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta, v
Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike,
industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je
podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub
nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem
odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem
podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja
Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev
razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev
gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje
pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt
A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki
vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v
roku leta dni.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata
. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija
obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala
ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega bi
neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji,
letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v
slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za
nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na
enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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Gradbinci: Za državo veliko večja korist, če
javna naročila izvajajo slovenska podjetja
Država ima veliko večjo korist, če javna naročila izvajajo slovenska podjetja, opozarjajo slovenski gradbinci in panožna
zbornica pri GZS. Pozivajo, naj se pri javnih naročilih uporablja evropske smernice, po katerih naj na javnih razpisih ne bi
sodelovala podjetja iz tretjih držav, ki niso podpisale sporazuma za preprečevanje izkrivljanja trga.
Gradbeništvo je precej odvisno od javnih naročil, saj ta predstavljajo 60 odstotkov vseh poslov gradbenih podjetij. Gre za
denar davkoplačevalcev, zato druge države skrbijo za to, da se ta denar vrača v obliki delovnih mest, socialnih prispevkov
in davkov ter z multiplikativnimi učinki, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor zbornice gradbeništva in
industrije gradbenih materialov pri GZS Jože Renar.
"V Sloveniji je situacija v zadnjem obdobju žal drugačna," je dejal in dodal, da je tujim podjetjem, predvsem iz tretjih držav
, omogočeno, da delavce plačujejo manj, kot jih plačujejo slovenska podjetja. Po kolektivni pogodbi delavcem pripadajo
tudi nekateri dodatki, medtem ko lahko tuje podjetje s plačilom slovenske minimalne plače "vse poravna in je zadeva
urejena". Tuje podjetje sicer ustanovi v Sloveniji novo podjetje, ampak so delavci nato lahko na delo napoteni in se na
določeno obdobje izmenjujejo, je opozoril Renar.
Kot je dejal direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli, ima 100-milijonski projekt (kot je npr. gradnja druge cevi predora
Karavanke) na bruto domači proizvod 230 milijonov evrov učinka. Od tega eno tretjino zagotovi gradbeništvo, ostalo pa
druge panoge.
Izračunali so, da od 100 milijonov evrov, če dela izvaja domači gradbinec, v državi ostane 70 milijonov evrov, in sicer 30
milijonov evrov za plače, 20 milijonov evrov za amortizacijo in 20 milijonov evrov za davke. Če dela izvaja tuje podjetje, pa
v državi ostane 13 milijonov evrov, od tega pet milijonov evrov davkov.
To je osnovna matematika, osnovna ekonomska zakonitost," je dejal Mugerli. Na vprašanje o sodelovanju tujih podjetij v
konzorcijih - Kolektor CPG se je za gradnjo Karavank prijavil v konzorciju med drugim s turškim podjetjem - je dejal, da je
to potrebno zaradi referenc, da pa večino dela opravi domači gradbinec.
Država bi tudi sicer morala več pozornosti nameniti gradbeništvu, je opozoril član uprave Pomgrada Borut Sapač. Težava
je pridobivanje ustreznega kadra, kar je pereč problem predvsem ob meji z Avstrijo, kjer so plače bistveno višje. Zato si
želijo zvišati plače in izboljšati delovno okolje, to bi lahko tudi spremenilo trend, da se v gradbene srednje šole in fakultete
vpisuje vse manj ljudi.
"Pričakujemo, da država stopi naproti in se začne ukvarjati s slovensko gradbeno industrijo," je dejal Sapač. Med možnimi
ukrepi je navedel debirokratizacijo javnega naročanja ter standardiziranje razpisov in pogodb. Zavzemajo se tudi za
uvedbo zlatega investicijskega pravila, da ne bi več prihajalo do velikih nihanj v letnih investicijah države, ki segajo od 1,2
milijarde do štirih milijard evrov; ustrezen bi se jim zdel letni načrt investicij v obsegu 2,5 milijarde evrov. Predlagajo tudi
ustanovitev paritetnega sklada in prevetritev kolektivne pogodbe dejavnosti.
Gradbinci opozarjajo, da so na slovenske javne razpise vabljeni tudi izvajalci iz držav, ki niso podpisnice vladnega
sporazuma o javnih naročilih, sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO). To pa Evropska komisija v
smernicah o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU, objavljenih julija lani, odsvetuje.
Pri sporazumu gre za preprečevanju izkrivljanja trga. "Slovenski gradbinci se ne bojimo tuje konkurence. Nasprotno, sili
nas, da izboljšamo svoje poslovne procese, da se racionaliziramo in postanemo konkurenčni tudi na tujih trgih. Ne želimo
pa si konkurence, ki je nelojalna, ki predstavlja socialni damping, ali ki prihaja iz držav, kjer se ne spoštuje okoljskih
standardov in socialnega položaja delavcev," je dejal član uprave družbe CGP Edo Škufca in poudaril, da ne razume, da
se v Sloveniji ne upošteva omenjenih smernic EU. Dodal je, da s pridobivanjem poslov pri zasebnih naročnikih (CGP je
med drugim gradil hotel Intercontinental, Lidlove trgovine, gradi ljubljansko Ikeo) nimajo težav pridobiti posla, imajo pa
velike težave na javnih razpisih.
O siceršnjem stanju gradbeništva je Renar dejal, da je panoga v solidni konjunkturi, če ne bo izrednih dogodkov pa glede
na odprte evropske projekte in pomanjkanje stanovanj solidno stanje pričakuje tudi naslednja dve ali tri leta. "Ne vemo
sicer, ali bo novi koronavirus povzročil kakšen kvanten premik," je dejal.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej
prevzemal odpadke (dopolnjeno)
Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je
odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta, v
Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike,
industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je
podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub
nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem
odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem
podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja
Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev
razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev
gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje
pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Letos pa je gradbena inšpekcija izdal še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila, da je bil
skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez
gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje. Kemis mora v roku 360 dni po
vročitvi odločbe na lastne stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.
Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka (objekt B) reciklažnega centra
takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev
za uporabo, so zapisali na inšpektoratu za okolje in prostor.
Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom objekta na kraju samem, s
pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in veljavnih zakonov, so dodali.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata
. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija
obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala
ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega bi
neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji,
letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v
slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za
nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na
enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej
prevzemal odpadke (dopolnjeno)
Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je
odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta, v
Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike,
industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je
podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub
nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem
odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem
podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja
Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev
razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev
gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje
pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Letos pa je gradbena inšpekcija izdal še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila, da je bil
skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez
gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje. Kemis mora v roku 360 dni po
vročitvi odločbe na lastne stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.
Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka (objekt B) reciklažnega centra
takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev
za uporabo, so zapisali na inšpektoratu za okolje in prostor.
Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom objekta na kraju samem, s
pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in veljavnih zakonov, so dodali.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata
. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija
obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala
ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega bi
neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji,
letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v
slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za
nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na
enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
Na okoljskem inšpektoratu so na vprašanja STA glede nadaljnjih postopkov podali le splošen odgovor. "Inšpektor
spoštovanje odločbe preveri na kontrolnem pregledu. V kolikor ugotovi, da zavezanec odločbe ni izvršil, uvede izvršilni
postopek," so zapisali.
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Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 10. marca.
POLITIKA
LJUBLJANA - Pred matičnimi odbori DZ se bodo začele predstavitve ministrskih kandidatov. (spored v nadaljevanju)
14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali medparlamentarna
srečanja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitev zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS; DZ,
velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
PREDSTAVITVE MINISTRSKIH KANDIDATOV PRED PRISTOJNIMI ODBORI DZ
14.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja pred odborom DZ za zunanjo politiko; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
15.00 predstavitev kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja pred
odborom DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA/FOTO)
17.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Mateja Tonina pred odborom DZ za obrambo; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
GOSPODARSTVO
11.00 novinarska konferenca o prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave
družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo Škufca; GZS, sejna soba v 1. nadstropju, Dimičeva 13,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)
LJUBLJANA - Znižale se bodo cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, na
bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest. Bencin bo cenejši za šest centov, dizel pa za 5,7 centa.
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU za zadnje lansko
četrtletje in celotno 2019.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov za nekdanje vodilne v Factor banki Borisa
Pesjaka, Cirila Dragonjo in Dušana Valenčiča ter nogometnega menedžerja Darka Alegića zaradi očitkov o zlorabi
položaja (ob 9.30).
MARIBOR - Na okrožnem sodišču ena od odškodninskih zadev v višini 440.000 evrov zoper avstrijski Verbund po
poplavah Drave leta 2012 (ob 9. uri).
DRUŽBA
8.00 seja mestnega sveta Mestne občine Velenje, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvedbi javnega
razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2019, poročilo o uresničevanju ukrepov
projekta Slovenia Green za leto 2019 ter poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019; Mestna občina
Velenje, sejna dvorana, Titov trg 1, VELENJE
10.00 novinarska konferenca AMZS, na kateri bodo predstavili izbor za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega
voznika Slovenije 2020, med drugim bodo sodelovali vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar, v. d.
direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko ter najboljša mlada voznika Slovenije 2019 Laura
Cerovšek in Luka Gril; AMZS Center varne vožnje, Čeplje 29 b, VRANSKO
10.00 novinarska konferenca ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala, na
kateri bo spregovoril o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco ter o samem področju
umetne inteligence; ministrstvo, Masarykova cesta 16, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)
11.00 odkritje in blagoslovitev spominskega obeležja ob 55. obletnici smrti duhovnika in skladatelja Stanka Premrla (18801965), ki je leta 1905 na besedilo Prešernove Zdravljice napisal zborovsko glasbo, blagoslovil ga bo ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore; Žale, ob grobu Stanka Premrla, LJUBLJANA (STA/FOTO)
11.30 novinarska konferenca po objavi odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s tožbo 16 slovenskih
državljanov romskega porekla proti Sloveniji zaradi pomanjkanja dostopa do pitne in sanitarne vode, na kateri bodo
sodelovali direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, Blaž Kovač, ki v AIS pokriva delo za pravice Romov,
odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki je zastopala družini na sodišču, ter pritožnik v tem primeru Brane Hudorovič; Društvo
Amnesty International Slovenije, 10. nadstropje, Dunajska cesta 5, LJUBLJANA
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14.30 odprtje obnovljenega poslovno-stanovanjskega objekta na Bohoričevi ulici 3; KRŠKO
16.30 okrogla miza društva za dostojno starost Srebrna nit, na kateri bodo med drugim predstavili povzetek svojih
aktivnosti ter spregovorili o vlogi vlade in pristojnih ministrstev pri uresničevanju pravic upokojencev; Univerzitetna
knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, MARIBOR
17.00 seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili prioritetno listo težav v javnem zdravstvu, s
katerimi želijo seznaniti novo vlado; ob 18.15 izjave za medije; Slovensko zdravniško društvo, velika sejna soba, Dunajska
162, LJUBLJANA
17.00 pogovor s svetovalko predsednika republike Vlasto Nussdorfer ob mednarodnem dnevu žensk (8. 3.); Rotovž,
Rotovški trg 1, MARIBOR
18.00 premiera celovečernega igranega filma režiserjev Erica Toleda in Olivierja Nakache z naslovom Posebni; ob 20. uri
okrogla miza z naslovom Posebni - osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi delovnega varstva ter bivanjskih
skupnosti v Sloveniji, ki jo pripravlja društvo Aspi ob prihajajočem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu (2. 4.); Kolosej,
dvorana 7, BTC, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu in sedanji dekanji Ekonomske fakultete, Dušanu
Mramorju in Metki Tekavčič, ter nekdanjima prodekanjama Mojci Indihar Štemberger ter Poloni Domadenik, ki jim tožilstvo
očita zlorabo položaja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost (ob 9. uri).
KULTURA
10.00 novinarska konferenca pred premiero drame Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve
Mahkovic in režiji Barbare Zemljič; MGL, foaje, Čopova ulica 14, LJUBLJANA (STA)
11.00 predstavitev dvojezične slikanice Mala Alma na veliki poti, ki je nastala ob 70. obletnici smrti pisateljice in svetovne
popotnice Alme M. Karlin; FDV, predavalnica 6, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA
17.00 odprtje razstave #VsakDan8Marec, ki jo pripravlja Ulična galerija TAM-TAM v koprodukciji z društvom Mesto žensk;
Vegova ulica, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Lele B. Njatin z naslovom Anatomija domoznanstva; Galerija P74, Trg prekomorskih brigad 1,
LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Sandija Červeka 1+1 =11; Galerija mesta Ptuj, Prešernova 29, PTUJ
19.30 koncert čembalista Jeana Rondeaua; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Anja Gorenc, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Sara Kovač, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Kemis nadaljuje poslovanje, kljub odločbi
inšpektorjev
Gradbeni inšpektorat je odločil, da morajo podreti glavno
stavbo in odstraniti bazen za požarno vodo.
Objavljeno
10. marec 2020 13.18

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

Posodobljeno
10. marec 2020 13.34

Inšpektorji zahtevajo rušenje glavne stavbe. FOTO: Matej Družnik/Delo
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Borut Tavčar
Iz Kemisa sporočajo, da so prejeli odločbo inšpektorata, da je glavna stavba, v kateri potekata ravnanje z odpadki in skladiščenje, nelegalna gradnja, zato jo je treba podreti, ravno tako
nelegalen bazen pa morajo odstraniti do 15. aprila. Prepričani so, da odločba ni skladna z zakonodajo, poleg tega izpostavlja podjetja, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem.
V Kemisu znova opozarjajo, da je gradnja po uničujočem požaru maja 2017 potekala pod neprestanim nadzorom inšpektorata za okolje in prostor, ta pa je dve leti zapisniško ugotavljal, da gre
za nujno gradnjo.
»Kemis bo kljub nezakoniti odločbi nadaljeval poslovanje, saj bi s prenehanjem delovanja Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki. Povečala bi se tako
požarna kot okoljska tveganja. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna komunalna podjetja ne morejo računati na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzemamo v Kemisu,
poskrbela druga podjetja,« pravi direktor Kemisa Boštjan Šimenc in dodaja, da je to pomembneje od nezakonite odločbe.
Gradbeni inšpektorji so Kemis med majem 2017 in avgustom 2019 obiskali šestkrat. Izdali niso nobene odločbe o ustavitvi gradnje, saj niso ugotovili nobene kršitve gradbene zakonodaje.
Obnova, ki so ji dodali še nov protipožarni sistem z bazenom, je stala sedem milijonov evrov, dobrih šest milijonov je Kemis dobil od zavarovalnic po požaru.
Rušenje glavne stavbe bi pomenilo konec delovanja Kemisa, saj v njej potekajo sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Težav pri ravnanju z nevarnimi odpadki Slovenija ne bi uredila v
enem letu, kolikor časa lahko podjetja skladiščijo svoje odpadke. Poleg tega se Slovenija ne more dolgoročno zanašati na to, da bodo v drugih državah poskrbeli za njene odpadke. Zato mora
poskrbeti za povečanje samozadostnosti, pri tem pa zapiranje požarno varnega podjetja ni smotrno.

Poleg plastike še nevarni kupi
Kemis ima pogodbeno dogovorjene kvote za odstranjevanje odpadkov pri tujih partnerjih. »Nobenega zagotovila ni, da bodo tuji partnerji Kemisove kvote podelili kakšnemu drugemu
slovenskemu podjetju,« pravi Šimenc in dodaja, da na leto poskrbijo za do 25.000 ton nevarnih odpadkov, ki nastanejo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih ustanovah, v industriji in
gospodinjstvih.

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

Tveganje za nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki bi se tudi povečalo, podobno kot po požaru. Nevarni odpadki so se nakopičili pri komunalah, več pa jih je končalo tudi v okolju in
kanalizaciji. Dodatno tveganje sta zasedenost sežigalnic v tujini in rast cen.
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Skrbi gradbincev zaradi Turkov in Kitajcev
Pričakujejo spremembe javnega naročanja in predvidljiv obseg
del.
Objavljeno
10. marec 2020 15.48

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

Posodobljeno
10. marec 2020 15.48

Predstavniki slovenskega gradbeništva zahtevajo spremembe v javnem naročanju; z leve Kristjan Mugerli (Kolektor CPG), Jože Renar (GZS), Boris Sapač (Pomgrad) in Edo Škufca (CGP).
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nejc Gole
Ljubljana – Turški Cengiz začenja gradnjo nove karavanške predorske cevi, za gradnjo drugega tira se je prijavilo več turških in kitajskih podjetij. Slovenski gradbinci opozarjajo, da odpiranje
trga »nelojalni konkurenci iz držav z nižjim socialnim standardom« pritiska na zniževanje plač, zmanjšuje prihodke v državni proračun, gradbeno panogo dela manj zanimivo za kadre ...
Gradbeništvo je močno odvisno od javnih naročil, ki predstavljajo 60 odstotkov vseh poslov gradbenih podjetij. Evropske države skrbijo, da se denar davkoplačevalcev, ki se porablja v javnih
naročilih, vrača s prispevki, ustvarja delovna mesta in ima multiplikativne učinke, pravi direktor gradbene zbornice na slovenski gospodarski zbornici Jože Renar: »V Sloveniji je žal obratno.
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Podjetjem, še posebej s tretjih trgov, omogočamo, da svoje zaposlene plačujejo slabše kot slovenska podjetja, ki so podpisniki panožne kolektivne pogodbe.«
Povprečna plača podpisnikov kolektivne pogodbe je 1680 evrov bruto, medtem ko lahko tuja podjetja svoje delavce v Sloveniji plačajo po slovenski minimalni plači 940 evrov. Zato slovensko
podjetje nima možnosti proti nelojalni konkurenci iz držav z nižjimi socialnimi standardi, opozarja Renar: »Gradbeništvo ima že tako nizke plače in nizko dodano vrednost na zaposlenega, s
tem pa se ustvarja pritisk na dodatno zniževanje plač. S sindikati se pogovarjamo, da plače povišamo, država pa nas stiska z odpiranjem trga nelojalni konkurenci.«
Direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli poudarja, da pri sto milijonov evrov vrednem projektu ostane v Sloveniji 70 milijonov evrov, če projekt izvaja domači gradbinec. Tako gre 30
milijonov evrov za plače, 20 milijonov evrov za amortizacijo in dobiček ter 20 milijonov evrov za davke. Po drugi strani, če projekt izvaja tuji gradbinec, v Sloveniji ostane 13 milijonov
evrov, 87 milijonov evrov pa se prelije v tujino.

Želijo izločitev Turkov in Kitajcev
»Ne bojimo se tuje konkurence. Ta nas sili, da izboljšamo poslovne procese, se racionaliziramo in poslujemo tudi na tujih trgih. Vendar si ne želimo nelojalne konkurence iz držav, kjer se ne
spoštuje socialni položaj delavcev,« pravi član uprave novomeškega CGP Edo Škufca. Ta ocenjuje, da bi slovenski javni naročniki morali spoštovati smernice evropske komisije, ki določajo,
da imajo dostop do trga javnih naročil EU zagotovljena le podjetja iz tretjih držav, s katerimi je EU podpisala mednarodne ali dvostranske sporazume o prosti trgovini. Gre predvsem za
sporazum o vladnih naročilih (GPA).
Njegove podpisnice so se zavezale, da bodo imele odprte in transparentne postopke javnega naročanja tudi za tuje ponudnike. Smernice določajo, da se podjetja iz tretjih držav, torej tudi iz
Kitajske in Turčije, lahko izključijo iz postopkov javnega naročanja.
Avstrijski trg je za tuja gradbena podjetja zaprt. »V Avstriji smo morali zagovarjati svojo ponudbo, da smo projekt sposobni izvesti s ponujenimi cenami. To je bil težak zagovor,« izkušnjo iz
severne sosede predstavlja član uprave Pomgrada Boris Sapač.

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

Ta pričakuje, da bo država podjetjem pomagala pri ukrepih za dvig plač in se začela ukvarjati z gradbeno industrijo. Pričakuje debirokratizacijo javnega naročanja, uvedbo zlatega
investicijskega pravila, po katerem bi gradbinci za več let vnaprej imeli stabilen in znan obseg del, natančne in pogoste inšpekcijske preglede gradbišč, standardizacijo popisov, razpisnih
dokumentacij in pogodb, ustanovitev paritetnega sklada ter prevetritev kolektivne pogodbe.
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Delodajalci so pri zaposlovanju previdnejši
V prihodnjih mesecih bo največ priložnosti v financah,
najmanj pa v gostinstvu.
Objavljeno
10. marec 2020 20.16

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

Posodobljeno
10. marec 2020 20.55

Trend naraščanja zaposlitvenih namer, ki smo mu bili priča v zadnjih treh letih, se umirja. FOTO: Jure Eržen/delo

Milka Bizovičar
Med aprilom in junijem bo število zaposlenih povečalo 13 odstotkov podjetij v Sloveniji, v štirih odstotkih načrtujejo zmanjšanje, kažejo izsledki četrtletnega napovednika
zaposlovanja družbe Manpower Group. Potencialni vpliv Covid-19 pri tem ni znan, saj je bila raziskava narejena v januarju, pred globalno razširitvijo virusa.
Kot pravi Nuno Gameiro, poslovni direktor podjetja za jugovzhodno Evropo, je sicer vpliv virusa še prezgodaj napovedovati, se pa trend naraščanja zaposlitvenih namer, ki smo
mu bili priča v zadnjih treh letih, umirja. V enakem obdobju lani je rast zaposlovanja načrtovalo 15 odstotkov podjetij v državi, zmanjševanje pa v dveh odstotkih.
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Preberite tudi:
Mlade izobražene ženske dolgo časa brez dela

»Opažamo, da slovenski delodajalci postajajo bolj previdni s svojimi politikami zaposlovanja. Splošna gospodarska negotovost, tako v EU kot zunaj nje, sta zagotovo vplivali na
tokratno napoved zaposlovanja,« je izpostavil Gameiro. Globalno in tudi v Sloveniji se mnoge organizacije soočajo z izzivom, kako najti delavce z ustreznimi kompetencami.

Največ optimizma v velikih podjetjih
Nadpovprečno zaposlovanje napovedujejo v panogi financ in poslovnih storitev, kadre bo iskalo 18 odstotkov teh podjetij. Priložnosti bodo v 11 odstotkih podjetij, ki se ukvarjajo
s trgovino, podobno velja tudi za gradbeništvo in proizvodnjo, medtem ko bo kadre iskalo samo štiri odstotke gostincev.

Preberite tudi:
Skrbi zaradi pomanjkanja delavcev in inženirjev v gradbeništvu

Večja podjetja bodo pogosteje iskala dodatne delavce. Da bodo v drugem četrtletju zaposlovale, je napovedalo 31 organizacij z najmanj 250 zaposlenimi, hkrati jih je pet
odstotkov ocenilo, da bodo zmanjševale število delovnih mest.
Med srednje velikimi in malimi podjetji jih je zaposlovanje januarja, pred razmahom korona virusa napovedalo 17 oziroma 13 odstotkov, dva odstotka pa bosta odpuščala. V
podjetjih z manj kot desetimi zaposlenimi je zaposlovanje napovedalo vsako 25 podjetje, po drugi strani pa jih še nekaj več pričakuje, da bodo število delovnih mest zmanjšali.

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

Z devetodstotno neto napovedjo zaposlovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani se Slovenija uvršča v povprečje v regiji.
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NAJNOVEJŠE
15 min

KEMIS

Nekateri
priporniki v
koprskem zaporu
zavrnili kosilo

30 min
STA

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

Kemis bo kljub
odločbi
10. marec 2020
inšpektorata še
10. marec 2020 12:50
naprej prevzemal
Predviden čas
branja: 3 min
odpadke
50 min

Pijan voznik po
naselju divjal s
hitrostjo več kot
150 kilometri na
uro

57 min

Pred praznimi
tribunami tudi
Barcelona in
Napoli ter
Borussia
M'gladbach in
Köln

1 ura

Furs pojasnjuje
možnosti za
blažitev posledic
novega
koronavirusa za
podjetja

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata
še naprej prevzemal odpadke
Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za
okolje in prostor, s katero je to odločilo, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva
rušenje objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali
odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.

Vse objave

rhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata
RS za okolje in prostor, s katero je to odločilo, da je odprta
nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja.
(Foto: Matjaž Rušt)

»Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega
inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja
podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis
dodatnim tveganjem,« so v podjetju navedli v
sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan
direktor Boštjan Šimenc. »Ker nam ni vseeno za
varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis
navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval s
poslovanjem,« je napovedal.
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Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi
»skrbno pretehtali« svoje možnosti. »Tehtali smo
med spoštovanjem odločbe na eni strani in med
NAJNOVEJŠE
15 min

30 min

50 min

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

57 min

1 ura

Nekateri
priporniki v
koprskem zaporu
zavrnili kosilo
Kemis bo kljub
odločbi
inšpektorata še
naprej prevzemal
odpadke
Pijan voznik po
naselju divjal s
hitrostjo več kot
150 kilometri na
uro
Pred praznimi
tribunami tudi
Barcelona in
Napoli ter
Borussia
M'gladbach in
Köln
Furs pojasnjuje
možnosti za
blažitev posledic
novega
koronavirusa za
podjetja
Vse objave

skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani
ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in
nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim,« so
poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja
Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju
delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je
bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober
gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito
in očitno protidržavno odločitev gradbenega
inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji
prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt
za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete
objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena
inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za
okolje in prostor, je za enega od treh objektov
(rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna
gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15.
aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je
črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A), medtem ko
prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega
dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali
odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta
nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti,
za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.

V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku
sanacije izvajali »nujno gradnjo« pod nadzorom
okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7.
avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi
gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis
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šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene
zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala
ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
NAJNOVEJŠE
15 min

30 min

50 min

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

57 min

1 ura

Nekateri
priporniki v
koprskem zaporu
zavrnili kosilo
Kemis bo kljub
odločbi
inšpektorata še
naprej prevzemal
odpadke

Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem
poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov.
Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A
hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa,
so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi
za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov
v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so

Pijan voznik po
naselju divjal s
hitrostjo več kot
150 kilometri na
uro

odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih

Pred praznimi
tribunami tudi
Barcelona in
Napoli ter
Borussia
M'gladbach in
Köln

S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala

Furs pojasnjuje
možnosti za
blažitev posledic
novega
koronavirusa za
podjetja

javnih zavodih, v industriji in v slovenskih
gospodinjstvih.

tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se
tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih
odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v
kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje
in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji
vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta
ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.

Vse objave
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Mesto proti novi poslovni stavbi Slovenskih železnic
Na Slovenskih železnicah so pred več kot dvema letoma ljubljanski občini poslali
pobudo za spremembo zazidalnega načrta za potniški center, ker so si ob avtobusni
postaji ob Vilharjevi cesti zamislili novo poslovno stavbo družbe. Na občini so jih
zavrnili.
Peter Pahor

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

10. marec 2020
10. marec 2020 6:15
Predviden čas branja: 5 min

Fotografije 1/2

Do leta 2020 bo Ljubljana dobila novo avtobusno in železniško postajo, trgovskega centra in hotela pa pač ne bo. Delo, 1. 3. 2018
(Foto: Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic)

Točno pred dvema letoma je generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes v Delu
napovedal, da bo Ljubljana do leta 2020 dobila novo avtobusno in železniško postajo. Le dober
mesec pred tem je s Slovenskih železnic na ljubljansko občino romala pobuda, da bi pristopili k
spremembam zazidalnega načrta, tako da bi ob novi avtobusni postaji ob Vilharjevi cesti gradili
novo poslovno stavbo, kamor bi preselili 300 zaposlenih in v katero naj bi vložili med 20 in 25
38

Dnevnik.si
Država: Slovenija

10.03.2020
Torek
Kazalo

06:15
https://www.dnevnik.si/1042924345/lokalno/ljubljan...

2/3

milijonov evrov. Glede na to, da bi samo sprememba zazidalnega načrta z novim arhitekturnim
natečajem terjala tudi več kot dve leti, je bilo stroki jasno, da Mes s svojimi izjavami zavaja
javnost.

Na SŽ niso računali na nasprotovanje občine
Po več kot dveh letih se ljubljanska občina do pobude za spremembo zazidalnega načrta uradno
sploh še ni opredelila. Če bi se z njo na občini strinjali, bi izdali sklep o pripravi sprememb
prostorskega akta in v njem podali smernice za spremembo, nato pa bi trajalo približno leto in
pol, da bi te spremembe dokončno potrdil mestni svet. Na oddelku za urejanje prostora
ljubljanske občine pravijo, da je bila pobuda Slovenskih železnic za spremembo zazidalnega
načrta nepopolna, zato so se z njimi sestali in se pogovarjali o njeni dopolnitvi. »Slovenske
železnice nato pobude niso nadaljevale,« pravijo na oddelku. Sodeč po tem odgovoru je pobuda
za novo poslovno stavbo pokopana. A na Slovenskih železnicah vztrajajo: »Pogovore o gradnji
nove poslovne stavbe, tako kot je bilo začrtano v prvotnih načrtih, nadaljujemo.«
Novo centralno stavbo, kot so jo poimenovali, na Slovenskih železnicah omenjajo že v letnem
poročilu za leto 2017. »Iskanje potencialnih lokacij in priprava podlag za razpisno dokumentacijo.
Sledila bosta objava razpisa in začetek postopka pogajanj za izbor projektanta,« so takrat

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

zapisali. V letnem poročilu za leto 2018, objavljenem septembra 2019, so razkrili, da je v letih
2017 in 2018 potekalo iskanje potencialnih lokacij, marca 2019 pa so izbrali lokacijo pri novi
avtobusni postaji v okviru območja Emonike. »Zato je bila sprejeta odločitev o priključitvi projekta
centralne poslovne stavbe k projektu Emonike in poimenovanje novega skupnega programa
projektov Potniški center Ljubljana z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in
centralno poslovno stavbo,« so navedli v letnem poročilu. A to je bil, kot kaže, račun brez
krčmarja.

Občina predlaga drugo lokacijo za poslovno stavbo
Kaj se torej v resnici dogaja s pobudo, za katero se je zdelo, da je glavna ovira za začetek
gradnje nove avtobusne in železniške postaje? Neuradno smo izvedeli, da so se predstavniki
ljubljanske občine in Slovenskih železnic na to temo res srečali že večkrat, a skupnega jezika
nikoli niso našli. Stališče ljubljanske občine naj bi namreč bilo, da zaradi dolgotrajnosti postopka
spremembe zazidalnega načrta ne pridejo v poštev, sploh ker načrt že zdaj predvideva ogromno
poslovnih površin, kamor bi Slovenske železnice lahko umestile nove poslovne prostore, če jih že
tako nujno potrebujejo.
Med drugim je po naših informacijah padel predlog, naj Slovenske železnice svojo željo po
poslovni stavbi uresničijo na vogalu Vilharjeve in Dunajske ceste, kjer je že po zazidalnem načrtu
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predvidena poslovna stavba. A lastnik zemljišča, kjer naj bi stala ta poslovna stavba, je družba
Mendota invest v lasti nepremičninskega naložbenega sklada madžarske banke OTP. Neuradno
naj bi se za naložbo v zasebni del projekta potniškega centra, katerega del sta tudi dve stolpnici
od Dunajski cesti, zanimala slovaška družba Corwin, ki se pripravlja na gradnjo stanovanjskih
stolpnic v bližini Celovških dvorov in novega Sparovega centra v Šiški. Na Slovenskih železnicah
bi se lahko z njimi dogovorili o odkupu poslovnih prostorov, kar bi bilo po mnenju občinskih
predstavnikov veliko bolj smotrno od umeščanja nove poslovne stavbe ob predvideno avtobusno
postajo.
V Slovenskih železnicah so sicer že leta 2017 imeli projekte za gradbeno dovoljenje tako za
avtobusno postajo z garažno hišo kot za novo železniško postajo, ki so jih pripravili v ELEA ic in
Real Engineeringu. A junija 2018 je začela veljati nova gradbena zakonodaja, zato bodo morali
pripraviti nove projekte.

Država rezervirala le 600 tisočakov
Na direkciji za infrastrukturo, kjer so zadolženi za ureditev tirov, tirne in peronske infrastrukture
ter gradnjo železniške postaje, so nazadnje pojasnili, da so za zdaj pripravili le idejne zasnove za
ureditev tirov in tirnih naprav. V predlogih proračunov za letošnje in prihodnje leto je država, ki bo
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investitorica v železniško postajo in infrastrukturo na območju potniškega centra, zagotovila le
slabih 600.000 evrov, kar naj bi bilo dovolj »za izdelavo izvedbenih načrtov za ureditev tirov in
tirnih naprav na železniški postaji Ljubljana ter idejnih zasnov ter izvedbenih načrtov za ureditev
peronske infrastrukture na železniški postaji Ljubljana«.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke
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Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata
RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva
rušenje objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali
odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.
3
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“Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja
podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem,” so v podjetju navedli v sporočilu
za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. “Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in
varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem,” je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi “skrbno pretehtali” svoje možnosti. “Tehtali smo med
spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter
navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim,” so poudarili.
Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila
ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno
protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem
najbolj varen in urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena
inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar
za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala
njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje
odpadkov (objekt A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za
STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja
dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.
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V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali “nujno gradnjo” pod nadzorom okoljskega
inšpektorata. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je
gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni
izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov.
Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so
pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v
Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih
zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi
tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo
in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano
zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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V Kemisu bodo kljub odločbi inšpektorjev nadaljevali s
poslovanjem
Čas branja: 1 min
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Iz Kemisa so sporočili, da je inšpektorat za okolje v odločbi zahteval
rušenje objekta za ravnanje z odpadki in odstranitev bazena za požarno
vodo.
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BORUT HOČEVAR

Foto: Borut Hočevar
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V Kemisu so včeraj prevzeli odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor. V
Inšpektoratu so odločili, da je Kemisov objekt A nelegalna gradnja in zahtevali njegovo
rušenje, bazen za požarno vodo oziroma objekt C pa mora Kemis odstraniti do 15. aprila.
V objektu A sprejemajo, skladiščijo in obdelujejo odpadke. Če bi ga porušili, bi Kemis
prenehal delovati. V vodstvu podjetja so se zato odločili, da ne bodo ustavili sprejema
odpadkov.
V Kemisu pojasnjujejo, da so predstavniki inšpektorata ves čas spremljali gradnjo
objektov in več kot dve leti ugotavljali, da je to nujna gradnja, takšne ugotovitve pa so
tudi v zapisnikih inšpektorjev.
Gradnjo pod nadzorom inšpektorata so v Kemisu izvajali od leta 2017 v okviru sanacije
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po požaru. Odločba o ustavitvi gradnje je bila izdana lani 7. avgusta, do takrat je
gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat in ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje.
Zato tudi ni izdala odločbe, v kateri bi zahtevala ustavitev gradnje. Okoljski inšpektorat
pa je po navedbah Kemisa obnovo podpiral.
Če Kemis ustavi delovanje, v Sloveniji ni zadovoljivih alternativnih rešitev za ravnanje z
nekaterimi nevarnimi odpadki, so zatrdili v Kemisu. Kemisove stranke bi morale same
skladiščiti takšne odpadke. Skladiščenje nevarnih odpadkov je dovoljeno samo eno leto.
Poleg tega ima Kemis pogodbeno dogovorjene kvote za odstranjevanje odpadkov v tujini.
»Nobenega zagotovila ni, da bodo v primeru Kemisovega nedelovanja tuja podjetja
Kemisove kvote oziroma termine podelila drugemu slovenskemu podjetju. Možnosti
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rednega odstranjevanja nevarnih odpadkov iz Slovenije se bodo tako pomembno
zmanjšale,« so zapisali v Kemisu.
Grozila pa bo nevarnost nelegalnega odstranjevanja nevarnih odpadkov v naravo,
kanalizacijo in podobno, so posvarili v vrhniškem podjetju.
Kemis poskrbi za četrtino nevarnih odpadkov, kar pomeni od 20 do 25 tisoč ton
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nevarnih odpadkov na leto.
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uporabo okoljskih predpisov v škodo
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BORUT HOČEVAR

"Ministrstvo za okolje in prostor in organi v njegovi sestavi imajo
velike težave pri razlagi predpisov v korist gospodarstva. Predpise
pogosto razlagajo v škodo gospodarstva. Trditev je močna, a temelji
na številnih izkušnjah, ne samo pri odpadkih." Senko Pličanič,
pravna fakulteta
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Več iz teme:
odpadki >

zakonodaja >

Ministrstvo za okolje in... >

Senko Pličanič >
Andrej Vizjak >

Alenka Bratušek >
Termit >

STS >

Zavod za gradbeništvo... >

Senko Pličanič je širši javnosti znan predvsem kot minister
za pravosodje in javno upravo v drugi Janševi vladi in
minister za pravosodje v vladi Alenke Bratušek. Vendar pa
je Pličaničeva osnovna dejavnost povezana z okoljem. S
pravom okolja se ukvarja akademsko, znanstveno, strokovno,
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tako svetovalno kot tudi publicistično. Na pravni fakulteti
predava pravo okolja, poleg tega na fakulteti za arhitekturo
predava prostorsko pravo, podobno tudi na biotehniški
fakulteti in fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
Spremljate sicer celotno pravo, ki regulira posege v
okolje. Začniva pa s tistim delom okoljskega prava, ki
ureja krožno gospodarstvo. Kako ga ocenjujete?
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Zamisel krožnega gospodarstva je zelo pomembna za
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Nastaja preveč
odpadkov. Vendar pa so odpadki lahko surovine za izdelavo
novih izdelkov. Tehnologije ponujajo številne možnosti za
vnovično uporabo odpadkov, zato je eden glavnih ciljev EU
omogočiti čim večjo izrabo odpadkov. Glavni cilj prava okolja
v povezavi z odpadki je zmanjšanje nastajanja odpadkov in
ustrezno ravnanje z nastalimi odpadki. Ustrezno pomeni, da
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ne obremenjujejo okolja.

Foto: Jure Makovec
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V vlogi ministra za pravosodje leta 2014
Kakšno vlogo pa ima pravo pri zmanjševanju
količine odpadkov?
Pravo je zelo pomembno, ni pa vsemogočno, tega sem se
naučil v politiki. Za zmanjševanje količine odpadkov so
pomembna pravna pravila, ki po eni strani spodbujajo
predelavo odpadkov v izdelke, po drugi strani pa hkrati
varujejo okolje. Naloga države je, da v teh okvirih čim bolj
spodbuja predelavo odpadkov v izdelke.
Kako pa gledate na pravno ureditev krožnega
gospodarstva v EU?
Evropska pravna regulacija na tem področju je v nastajanju.
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Vse direktive, ki to urejajo, so novejšega datuma. Ne smemo
pa pozabiti na prakso sodišča EU v Luksemburgu. Odločitve
tega sodišča imajo enako težo kot predpisi in veljajo
neposredno v vsaki državi članici. Imajo celo večji učinek kot
direktive, ki ne veljajo neposredno. Na to pogosto
pozabljamo.
Pravo EU deluje tako, da varuje okolje in maksimalno
spodbuja gospodarske subjekte k vnovični uporabi odpadkov.
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Kaj pa slovenska odpadkovna zakonodaja?
V Sloveniji imamo velike težave s tem, kako smo prenesli
evropsko pravo. Slovenska odpadkovna regulativa je zlasti
podzakonska. Zakon o varstvu okolja, ki je krovni zakon,
ureja bore malo. Postavi nekaj temeljnih stvari, vendar preveč
temeljnih, preveč abstraktnih. Sicer pa je področje
prepuščeno različnim uredbam. Glavni predpis je uredba o
odpadkih, ki je ključna za predelavo odpadkov v izdelke.
Ena od gospodarskih panog, kjer je predelava odpadkov za
proizvodnjo izdelkov najbolj zanimiva, je proizvodnja
gradbenih izdelkov. Zato je pomemben tudi zakon o
gradbenih proizvodih, ki je specialni zakon. Glavna težava
splošnih odpadkovnih predpisov je, da ne spodbujajo dovolj
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predelave odpadkov v izdelke. Nekatera ključna vprašanja
niso jasno urejena, zato državni organi pogosto uporabljajo te
predpise tako, da številna podjetja zavirajo.
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Foto: Jure Makovec
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Na kaj mislite? Ste lahko konkretnejši?
Opozoril bom na glavni vprašanji, ki nista dobro urejeni ali
sploh nista urejeni in v praksi pomenita veliko oviro
krožnemu gospodarstvu. Začel bom z opredelitvijo, katera
snov je odpadek. V zakonu o varstvu okolja imamo zelo
abstraktno opredelitev, ki pravi, da je odpadek vsaka snov, ki
jo nekdo zavrže, namerava zavreči, ali jo mora zavreči.
Ključna kategorija je torej zavrženje. Vendar pa zakon ne
določa bolj konkretno, kdaj gre za takšne situacije. Ker ni bolj
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jasnih meril, nam ostane razlaga zakona. Vendar ni dobro, če
je pravo preveč prepuščeno razlagi.
Razlagam se sicer ni mogoče povsem izogniti, a v tem
primeru je polje razlage preširoko. Zato se dogaja, da državni
organi razlagajo slovenske in evropske predpise in prakso na
en način, podjetja na drug način, stroka pa na enega od teh
dveh načinov ali pa na tretjega. To ni v redu, ker lahko v
praksi pomeni zavoro še zlasti, če državni organi razlagajo
predpis restriktivno. Ministrstvo za okolje in prostor in
organi v njegovi sestavi imajo velike težave pri razlagi
predpisov v korist gospodarstva. Ne samo naštetih predpisov,
tudi drugih. Predpise pogosto razlagajo v škodo gospodarstva.
Trditev je močna, a temelji na številnih izkušnjah, ne samo pri
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odpadkih.
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Foto: Aleš Beno
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Senko Pličanič in kandidat za okoljskega
ministra Andrej Vizjak v pogovoru pred šestimi
leti.
Zakaj pa so razlage predpisov v škodo gospodarstva
tako pogoste?
Uradniki na ministrstvu so po svoji naravi previdni. Hkrati je
področje zelo kompleksno, predpisi pomanjkljivi in uradniki
so prepuščeni sami sebi. Vendar pa se državni uradniki pri tej
razlagi premalo zavedajo, zakaj so tam. Tam so zato, da delajo
za nas, mi vsi pa smo tudi gospodarstvo. V državni upravi je
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premalo tega zavedanja, zato so razlage take. Vsaka razlaga je
temelj za odločitve o odobritvah ali praviloma zavrnitvah
izdaje kakšnega dovoljenja.
Ja, vendar ko govorim z uradniki, zatrjujejo, da
delajo v korist okolja.
To je preveliko poenostavljanje. V resnici morajo delovati v
korist vseh nas. Varstvo okolja je samo eden od vidikov
delovanja v korist vseh nas. Treba je iskati ravnovesje med
čistim okoljem in zaviranjem gospodarstva, ki naj bo samo
tolikšno, kot je nujno. Ravnovesja ni preprosto določiti, zato
potrebujemo vrhunsko usposobljene državne uradnike, a tudi
taki bodo imeli težave, če predpisi ne bodo dovolj dobri in če v
njih ta dolžnost uradnikov ne bo zelo jasno zapisana.
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Rekli ste, da sta dve ključni pomanjkljivosti
odpadkovnih predpisov. Katera pa je druga?
Za mnoge odpadke in za mnoge izdelke, ki bi lahko nastali iz
odpadkov, ni jasno, kako poteka prehod iz odpadka v izdelek.
Če poenostavim: ni jasno določeno, kdaj odpadek neha biti
odpadek. To se je pokazalo v primeru Termita in tudi v
drugih primerih. Zato se je treba tudi tu zateči k razlagi. Treba
pa je tudi določiti, kdo bo ugotavljal, kdaj odpadek ni več
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odpadek. Vedeti je treba, v kakšnem postopku se to ugotavlja.
Pravna varnost zahteva predvidljivost za gospodarstvo in
državljane. Gospodarska rast pa zahteva učinkovitost teh
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postopkov s čim manj birokracije.

Foto: Borut Hočevar

Zakaj je pomembno, da je jasno določeno, kdaj
material postane odpadek oziroma kdaj neha biti
odpadek?
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Če je neka snov odpadek, veljajo povsem drugačna pravna
pravila za uporabo in ravnanje z njo, kot če ni odpadek.
Pravila so strožja, zahtevajo več soglasij in dovoljenj in več
denarja od uporabnika. Če snov ni odpadek, je režim bolj
liberalen.
Pravite, da je primerov zaviranja gospodarstva z
odpadkovnimi predpisi več. Lahko navedete
kakšnega?
Najbolj pogosto gre za primere, ko neko podjetje želi predelati
odpadke v gradbeni izdelek. V zvezi s tem je za ministrstvo za
okolje sporna vloga izdajatelja Slovenskih tehničnih
standardov, STS, v postopku izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja, OVD, za predelavo odpadkov v gradbeni proizvod.
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Izdajatelj je v Sloveniji en sam, Zavod za gradbeništvo
Slovenije. ARSO je v postopku izdaje OVD doslej upošteval
izdane STS. Upošteval bi jih še naprej, če ministrstvo za
okolje ne bi spremenilo stališča in zdaj misli, da je to
nezakonito, pritrjuje pa mu tudi državno odvetništvo.
In zakaj na ministrstvu za okolje in državnem
odvetništvu zdaj menijo, da je upoštevanje STS
nezakonito?
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Oboji ignorirajo obstoj zakona o gradbenih proizvodnih.
Zame je to presenečenje. Ignorirajo pa tudi obstoj zelo
pomembne sodbe sodišča EU, sprejete na primeru iz Estonije.
Sodišče je zelo jasno postavilo pravila, kako je treba razlagati
direktivo o odpadkih in daje štiri možnosti odločanja o tem,
kdaj iz odpadka nastane gradbeni izdelek.
Zakon o gradbenih proizvodih eksplicitno govori o tem, da so
STS neke vrste odločbe, nekakšna soglasja, ki jih izda subjekt,
ki ga je pooblastil minister. Tak subjekt je zato v enakem
položaju kot na primer agencija za okolje ARSO ali drug
državni organ. STS so podlaga za presojo agencije ARSO o
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izpolnjevanju pogojev za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.
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Foto: Borut Hočevar
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gradbeni odpadki
Lahko poenostavite? Kako je treba po vašem mnenju
upoštevati Slovenske tehnične standarde?
Treba je razlagati celotno pravo, ne samo odpadkovnega. Če
sestavimo uredbo o odpadkih, zakon o gradbenih proizvodih
in sodbo sodišča EU, je možen samo en zaključek: STS je akt,
s katerim se presoja izpolnjenost dela pogojev za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja. ARSO je doslej to upošteval.
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Vloga STS ni bila sporna. To potrjuje praksa. Mnenje
državnega odvetništva in dopisi MOP pa ne upoštevajo
zakona o gradbenih proizvodih in omenjene sodbe Sodišča
EU.
Kako bi se lahko v prihodnje izognili takim
zapletom?
V zakonu o varstvu okolja ali v uredbi o odpadkih bi morali
bolj jasno določiti merila, kdaj neka snov neha biti odpadek.
Prav tako bi morali, upoštevajoč omenjeno sodbo Sodišča EU,
jasno določiti načine, kako odpadek neha biti odpadek.
Predpise moramo prenoviti v skladu z novo filozofijo zelenega
in krožnega gospodarstva. Prenovimo pa jih lahko le, če
imamo takšno vizijo. Pravo mora slediti cilju delovanja. Tako
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deluje EU, ki najprej zapiše cilje, potem pa temu sledi aparat
EU. Regulativa gre v smer uresničevanja ciljev, tudi finančna
sredstva se usmerjajo v uresničitev ciljev.
Kako bi lahko pristojne spodbudili, da bi
odpadkovne in druge okoljske predpise uporabljali
manj omejevalno?
Zeleni in tudi digitalni izzivi zahtevajo znanje. Državni
uradniki imajo izjemen potencial. Iz lastnih izkušenj pa vem,

59

Finance.si
Država: Slovenija

10.03.2020
Torek
Kazalo

00:15
https://oe.finance.si/8958875/%28intervju%29-S-Pli...

15 / 17

da brez usposobljenih in motiviranih uradnikov ni mogoče
narediti ničesar. Državne uradnike, 22 tisoč zaposlenih, je
treba vključiti v sistem stalnega usposabljanja, da bodo kos
sodobnim izzivom.
Del tega usposabljanja morajo biti jasne, če želite politične,
usmeritve, kaj je poslanstvo določenega pravnega področja ali
resorja. Ker se ministrstvo imenuje ministrstvo za okolje in
prostor, še ne pomeni, da naj misli samo na okolje in lahko
pozabi na gospodarsko rast.
Odpadkovni predpisi so zelo zahtevni in kompleksni, njihovo
obvladovanje zahteva velike napore. Treba je poznati pravo,
razumeti tehnologijo in delovanje gospodarstva. To je sicer
šele začetek, a imamo težave že tu. Na to ne pomisli nobena
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vlada. Izobraževanje in usposabljanje je zanemarjeno, državni
uradniki ga zelo pogrešajo.
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Foto: Jure Makovec
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Senko Pličanič kot minister za pravosodje pred
skoraj natanko sedmimi leti.
Ob takšnem koncu se je težko izogniti vprašanju, ali
vas mika vrnitev v politiko.
Dogajanje sicer spremljam, vendar z razdalje. Ko sem bil v
politiki, sem svoje delo opravljal zelo rad, v njem sem užival
in na splošno imel s tem zelo pozitivno izkušnjo. Prepričan
sem, da je za izboljšanje ključnega pomena kompetentno in
profesionalno upravljanje države.
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Ko opazujem dogajanje v Sloveniji, čutim, da bi lahko
prispeval k izboljšanju, po drugi strani pa mi dozdajšnje
politične razmere niso bile posebej privlačne. Torej bomo še
videli, kako bo s tem.

Več iz teme:
odpadki >

zakonodaja >

Ministrstvo za okolje in... >

Senko Pličanič >
Andrej Vizjak >

Alenka Bratušek >
Termit >

STS >
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Zavod za gradbeništvo... >
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Skrbi gradbincev zaradi Turkov in Kitajcev
Gradbeništvo

Odpiranje trga nelojalni konkurenci

-

Ljubljana

-

Turski Cengiz

Pričakujejo spremembe javnega naročanja in predvidljiv obseg del

za-

čenja gradnjo nove karavanške
predorske cevi, za gradnjo druje prijavilo več turških in kitajskih podjetij. Slovenski gradbinci opozarjajo, da
odpiranje trga »nelojalni konkurenci iz držav z nižjim socialnim
standardom« pritiska na znižegega tira se

v državni proračun, gradbepanogo dela manj zanimivo

no

Nejc

novome-

uprave

Edo Škufca. Ta meni,
bi slovenski javni naročnimorali spoštovati
smernice

da
ki

evropske

komisije,

določajo,

ki

tretjih

iz

držav,

katerimi

s

je EU podpisala mednarodne ali
dvostranske sporazume o prosti

Gole

Gradbeništvo je močno odvisno
od javnih naročil, ki predstavljajo
60 odstotkov vseh poslov gradbenih podjetij. Evropske

države skr-

trgovini.

Gre predvsem

za

spora-

vladnih naročilih (GPA).
Podpisnice tega so se zavezale, da
bodo imele odprte in transparenzum

o

postopke

javnega naročanja

bijo, da se denar davkoplačevalcev,

tne

ki se porablja v javnih naročilih,
vrača s prispevki, ustvarja delov-

tudi za tuje ponudnike. Smernice
določajo, da se podjetja iz tretjih
držav, torej tudi iz Kitajske in Turčije, lahko izključijo iz postopkov

na

in ima

mesta

multiplikativne

direktor gradbene
zbornice na slovenski gospodarski zbornici Jože Renar: »V Sloveniji je žal obratno. Podjetjem, še
pravi

učinke,

posebej s

tretjih trgov,

da svoje

mo,

kot

slabše

omogoča-

zaposlene plačujejo
podjetja,

slovenska

ki

panožne kolektivpogodbe.« Povprečna plača
podpisnikov kolektivne pogodbe
podpisniki

so

ne
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član

škega CGP

jetja

...

za kadre

pravi

cev,«

da imajo dostop do trga javnih
naročil EU zagotovljen le pod-

vanje plač, zmanjšuje prihodke

in poslujemo tudi na tujih trgih.
želimo nelojalne
Vendar
si
ne
konkurence iz držav, kjer se ne
spoštuje socialen položaj delav-

javnega naročanja.
Avstrijski trg

je za tuja gradbe-

na podjetja zaprt.

bo,

Avstriji smo

»V

morali zagovarjati

svojo ponud-

da smo projekt sposobni

sti s ponujenimi cenami.
težak zagovor,« izkušnjo

izve-

To je bil
iz

sever-

ne sosede predstavlja član uprave
Pomgrada Boris Sapač.
Ta pričakuje,

da bo država pod-

je 1680 evrov bruto, medtem ko
lahko tuja podjetja svoje delavce v
Sloveniji plačajo po slovenski mi-

jetjem pomagala pri

ukrepih

dvig

ukvarjati

nimalni plači

gradbeno
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proti
žav

940 evrov. Zato slo-

podjetje

nima

možnosti
iz dr-

plač

nižjimi

cijskega

socialnimi

standar-

ima že tako nizke plače in nizko
dodano vrednost na zaposlenega,

začela

industrijo.

uvedbo

čanja,

z

se

debirokratizacijo

nelojalni konkurenci

di, opozarja Renar: »Gradbeništvo

in

pravila,

z

Pričakuje

javnega
zlatega
po
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naro-

investi-

katerem

bi

gradbinci za več let vnaprej imeli
stabilen in znan obseg del, napogoste

in

tančne

inšpekcijske

s tem pa se ustvarja pritisk na do-

preglede gradbišč, standardizaci-

datno zniževanje plač. S sindikati
se pogovarjamo, da plače zvišamo,

tacij

država pa nas

stiska

z odpiranjem

Kolektorja
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•

projekt

gradbinec.

nov

evrov
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Tako
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domači

30
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gre

13
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prevetritev

20

60

odstotkov vseh

naročil.

• Za

vzor postavljajo

Avstrijo.

plače, 20 milijonov

amortizacijo in dobiček

milijonov evrov za davke.
Po drugi strani, če projekt izvaja
tuji gradbinec, v Sloveniji ostane
ter

sklada

poslov prihaja izjavnih

milijonov evrov vrednem projektu ostane v Sloveniji 70 milijonov

če

dokumenustanovitev pa-

razpisnih

pogodb,

ritetnega

Kri-

stjan Mugerli poudarja, da pri 100

evrov,

in

kolektivne pogodbe.

trga nelojalni konkurenci.«

Direktor

jo popisov,

•

Želijo spoštovanje
evropskih smernic tudi v
Sloveniji.

milijonov evrov, 87 milijonov

evrov pa se prelije v tujino.

Želijo izločitev Turkov
in Kitajcev
»Ne

se tuje konkurence.
da izboljšamo poslovprocese,
se racionaliziramo

bojimo

Ta nas sili,

ne
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Renar

gradbeništva
(GZS),

Boris

zahtevajo

spremembe v javnem naročanju; z leve Kristjan Mugerli
Sapač (Pomgrad) in Edo Škufca (CGP). Foto Jože Suhadolnik
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Zaradi koronavirusa Pomurski sejem
odpoveduje sejma MEGRA in GREEN
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sobotainfo 10. Marec 2020 09:56 v Lokalno

Prepoved zbiranja na javnih prireditvah se kaže v številnih odpovedih
prireditvah, tudi Pomurski sejem je odpovedal dva prihajajoča sejma, ki bi
morala potekati v tem mesecu.
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Kot so sporočili s Pomurskega sejma, so skupaj s svojimi partnerji sprejeli odločitev, da glede na
nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) odpovedujejo 31. Mednarodni sejem
gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 5. Mednarodni sejem trajnostnih
tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN.

57

Koronavirus že pušča posledice v pomurskem turizmu, pripravljeni tudi na
črni scenarij
KORONAVIRUS: Celotna Italija od danes naprej v karanteni

4

25

NE SPREGLEJTE! Od jutri v Sloveniji prepovedane prireditve z več kot sto
obiskovalci

Organizacija prestavljena na naslednje leto
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Sejma bi morala potekati od 25. do 28. marca 2020, ampak so v Pomurskem sejmu glede na odredbo o
prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji ter glede na
razmere, ko se obolelost še širi, ocenili, da je težko pričakovati, da bi se situacija v prihodnjih dveh tednih
stabilizirala.
Sejma MEGRA in GREEN sta tako prestavljena na naslednje leto v pomladanskem terminu, so še sporočili
s Pomurskega sejma.
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Vrhnika

J.P.

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata
2

Deli na:

10. Mar 2020,
12:41

Facebook
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Twitter

Izbrali so skrb za okolje ter obstoj podjetja.
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V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne.

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za
objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala
njegovo odstranitev do 15. aprila. Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna
gradnja tudi objekt A, medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja.
Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta
nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta
dni.
Družba Kemis je včeraj prevzela odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s katero je
odločilo, da je objekt A, odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov, nelegalna gradnja in zato
zahtevajo rušenje, objekt C, rezervoar za požarno vodo, pa naj bi Kemis odstranil do 15. aprila. V
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Kemisu bodo vseeno nadaljevali s poslovanjem, so sporočili in odločbo označili za nezakonito. Kot
so dejali, bi s prenehanjem delovanja "Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z
nevarnimi odpadki. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna podjetja ne morejo računati
na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzema Kemisa, poskrbela druga podjetja," so
zapisali v izjavi za javnost.
Zavrnili so tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega
dovoljenja izvajal sanacijo ter se postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi
je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in izgradnje objektov A, B in C spremljala
gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka nujne gradnje do avgusta 2019 ni zaznala kršitev
gradbene zakonodaje". Poudarili so tudi, da je objekt A ključen za njihovo delovanje, saj "v njem
poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov".

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

Kemis s svojimi podizvajalci letno poskrbi za 20.000 do 25.000 ton nevarnih odpadkov, torej za
približno četrtino vseh.
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NAJNOVEJŠE
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Avstrijski
elektrarnarji bi
odgovornost
prevalili na
Slovenijo

STA

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

9 min
Martina Ratej:
10.
marec 2020
Vedno sem
10. marec 2020 12:50
zagovarjala čist
Predviden čas
branja:
3 min
šport
in nikoli
nisem jemala
poživil
36 min

Kandidat za
zunanjega
ministra Logar
dobil zeleno luč v
OZP

47 min

Savdska Arabija
zaostruje
cenovno vojno na
naftnih trgih

1 ura

Za generalnega
direktorja
onkološkega
inštituta se
poteguje šest
kandidatov

Kemis bo kljub odločbi inšpektorata
še naprej prevzemal odpadke
Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za
okolje in prostor, s katero je to odločilo, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva
rušenje objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali
odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.

Vse objave

rhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata
RS za okolje in prostor, s katero je to odločilo, da je odprta
nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja.
(Foto: Matjaž Rušt)

»Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega
inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja
podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis
dodatnim tveganjem,« so v podjetju navedli v
sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan
direktor Boštjan Šimenc. »Ker nam ni vseeno za
varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis
navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval s
poslovanjem,« je napovedal.
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Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi
»skrbno pretehtali« svoje možnosti. »Tehtali smo
med spoštovanjem odločbe na eni strani in med
NAJNOVEJŠE
4 min

9 min

36 min

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

47 min

1 ura

skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani
ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in

Avstrijski
elektrarnarji bi
odgovornost
prevalili na
Slovenijo

nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim,« so

Martina Ratej:
Vedno sem
zagovarjala čist
šport in nikoli
nisem jemala
poživil

Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju

Kandidat za
zunanjega
ministra Logar
dobil zeleno luč v
OZP

inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji

Savdska Arabija
zaostruje
cenovno vojno na
naftnih trgih

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete

Za generalnega
direktorja
onkološkega
inštituta se
poteguje šest
kandidatov

okolje in prostor, je za enega od treh objektov

poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja
Kemisa ostali brez dela.

delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je
bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober
gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito
in očitno protidržavno odločitev gradbenega
prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt
za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.

objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena
inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za
(rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna
gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15.
aprila.

Vse objave

Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je
črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A), medtem ko
prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega
dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali
odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta
nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti,
za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.

V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku
sanacije izvajali »nujno gradnjo« pod nadzorom
okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7.
avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi
gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis
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šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene
zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala
ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

47 min
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Avstrijski
elektrarnarji bi
odgovornost
prevalili na
Slovenijo
Martina Ratej:
Vedno sem
zagovarjala čist
šport in nikoli
nisem jemala
poživil

Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem
poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov.
Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A
hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa,
so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi
za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov
v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so
odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih

Kandidat za
zunanjega
ministra Logar
dobil zeleno luč v
OZP

javnih zavodih, v industriji in v slovenskih

Savdska Arabija
zaostruje
cenovno vojno na
naftnih trgih

tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se

Za generalnega
direktorja
onkološkega
inštituta se
poteguje šest
kandidatov
Vse objave

gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala
tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih
odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v
kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje
in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji
vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta
ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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Kemis: Odločitev gradbenega inšpektorja je protidržavna in
nezakonita
V Kemisu so prepričani, da je odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna
G. C.| 10. marec 2020 ob 13:00
Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Kemis je v ponedeljek prevzel odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki zahteva rušenje
odprte nadstrešnice za skladiščenje odpadkov, in napovedal, da ne bo spoštoval odločbe.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja
podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v vrhniškem podjetju
navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za
varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval poslovanje," je
napovedal.

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

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo
med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter
navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili.
Ti bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je
bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na
nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v
Sloveniji prenehal delovati najvarnejši in najbočk urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so
prepričani.
Več črnih gradenj v Kemisu
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena
inšpekcija, ki deluje pod okriljem inšpektorata za okolje in prostor, je za enega od treh objektov
(rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja,
in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje
odpadkov (objekt A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred
dnevi povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje
opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v enem letu.
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V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod
nadzorom okoljskega inšpektorata. Od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o
ustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve
gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem potekajo sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje
delovanja Kemisa, so pojasnili.
Poudarili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov
v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih
zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi
tveganje za nezakonito odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v
kanalizacijo in podobno.

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

V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji
vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni odporen proti industrijski nesreči, so spomnili.
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Vrhnika

J.P.

V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata
2

Deli na:

10. Mar 2020,
12:41

Facebook

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

Twitter

Izbrali so skrb za okolje ter obstoj podjetja.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne.

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za
objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala
njegovo odstranitev do 15. aprila. Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna
gradnja tudi objekt A, medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja.
Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta
nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta
dni.
Družba Kemis je včeraj prevzela odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s katero je
odločilo, da je objekt A, odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov, nelegalna gradnja in zato
zahtevajo rušenje, objekt C, rezervoar za požarno vodo, pa naj bi Kemis odstranil do 15. aprila. V
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Kemisu bodo vseeno nadaljevali s poslovanjem, so sporočili in odločbo označili za nezakonito. Kot
so dejali, bi s prenehanjem delovanja "Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z
nevarnimi odpadki. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna podjetja ne morejo računati
na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzema Kemisa, poskrbela druga podjetja," so
zapisali v izjavi za javnost.
Zavrnili so tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega
dovoljenja izvajal sanacijo ter se postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi
je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in izgradnje objektov A, B in C spremljala
gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka nujne gradnje do avgusta 2019 ni zaznala kršitev
gradbene zakonodaje". Poudarili so tudi, da je objekt A ključen za njihovo delovanje, saj "v njem
poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov".

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

Kemis s svojimi podizvajalci letno poskrbi za 20.000 do 25.000 ton nevarnih odpadkov, torej za
približno četrtino vseh.
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Kemis nadaljuje poslovanje, kljub odločbi
inšpektorjev
Gradbeni inšpektorat je odločil, da morajo podreti glavno
stavbo in odstraniti bazen za požarno vodo.
Objavljeno
10. marec 2020 13.18

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

Posodobljeno
10. marec 2020 13.34

Inšpektorji zahtevajo rušenje glavne stavbe. FOTO: Matej Družnik/Delo
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Borut Tavčar
Iz Kemisa sporočajo, da so prejeli odločbo inšpektorata, da je glavna stavba, v kateri potekata ravnanje z odpadki in skladiščenje, nelegalna gradnja, zato jo je treba podreti, ravno tako
nelegalen bazen pa morajo odstraniti do 15. aprila. Prepričani so, da odločba ni skladna z zakonodajo, poleg tega izpostavlja podjetja, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem.
V Kemisu znova opozarjajo, da je gradnja po uničujočem požaru maja 2017 potekala pod neprestanim nadzorom inšpektorata za okolje in prostor, ta pa je dve leti zapisniško ugotavljal, da gre
za nujno gradnjo.
»Kemis bo kljub nezakoniti odločbi nadaljeval poslovanje, saj bi s prenehanjem delovanja Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki. Povečala bi se tako
požarna kot okoljska tveganja. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna komunalna podjetja ne morejo računati na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzemamo v Kemisu,
poskrbela druga podjetja,« pravi direktor Kemisa Boštjan Šimenc in dodaja, da je to pomembneje od nezakonite odločbe.
Gradbeni inšpektorji so Kemis med majem 2017 in avgustom 2019 obiskali šestkrat. Izdali niso nobene odločbe o ustavitvi gradnje, saj niso ugotovili nobene kršitve gradbene zakonodaje.
Obnova, ki so ji dodali še nov protipožarni sistem z bazenom, je stala sedem milijonov evrov, dobrih šest milijonov je Kemis dobil od zavarovalnic po požaru.
Rušenje glavne stavbe bi pomenilo konec delovanja Kemisa, saj v njej potekajo sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Težav pri ravnanju z nevarnimi odpadki Slovenija ne bi uredila v
enem letu, kolikor časa lahko podjetja skladiščijo svoje odpadke. Poleg tega se Slovenija ne more dolgoročno zanašati na to, da bodo v drugih državah poskrbeli za njene odpadke. Zato mora
poskrbeti za povečanje samozadostnosti, pri tem pa zapiranje požarno varnega podjetja ni smotrno.

Poleg plastike še nevarni kupi
Kemis ima pogodbeno dogovorjene kvote za odstranjevanje odpadkov pri tujih partnerjih. »Nobenega zagotovila ni, da bodo tuji partnerji Kemisove kvote podelili kakšnemu drugemu
slovenskemu podjetju,« pravi Šimenc in dodaja, da na leto poskrbijo za do 25.000 ton nevarnih odpadkov, ki nastanejo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih ustanovah, v industriji in
gospodinjstvih.

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

Tveganje za nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki bi se tudi povečalo, podobno kot po požaru. Nevarni odpadki so se nakopičili pri komunalah, več pa jih je končalo tudi v okolju in
kanalizaciji. Dodatno tveganje sta zasedenost sežigalnic v tujini in rast cen.
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V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe inšpektorata

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

J.P.,
10.
3.
2020

Bobo

V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne.

Slovenija

Izbrali so skrb za okolje ter obstoj podjetja.

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija,
ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za objekt C) v ponovljenem postopku že lani
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ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila. Pred dnevi je inšpekcija dodatno
ugotovila, da je črna gradnja tudi objekt A, medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja.
Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje
prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.
Družba Kemis je včeraj prevzela odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s katero je odločilo, da je
objekt A, odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov, nelegalna gradnja in zato zahtevajo rušenje, objekt C,
rezervoar za požarno vodo, pa naj bi Kemis odstranil do 15. aprila. V Kemisu bodo vseeno nadaljevali s poslovanjem,
so sporočili in odločbo označili za nezakonito. Kot so dejali, bi s prenehanjem delovanja "Slovenija ostala brez
pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki. Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna podjetja ne
morejo računati na to, da bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzema Kemisa, poskrbela druga podjetja," so
zapisali v izjavi za javnost.
Zavrnili so tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez gradbenega dovoljenja izvajal
sanacijo ter se postavljal nad zakone in predpise gradbene zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten
postopek sanacije in izgradnje objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka nujne
gradnje do avgusta 2019 ni zaznala kršitev gradbene zakonodaje". Poudarili so tudi, da je objekt A ključen za njihovo
delovanje, saj "v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov".
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Kemis s svojimi podizvajalci letno poskrbi za 20.000 do 25.000 ton nevarnih odpadkov, torej za približno četrtino vseh.
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Pomurski sejem: Odpovedali letošnjo Megro
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Vestnik,
10. 3.
2020

Nataša Juhnov

Megra (slika je simbolična)

Aktualno

Vodstvo Pomurskega sejma se je skupaj s partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji 31.
Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra odločilo, da
letošnji sejem odpove.
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Megra bi morala biti od 25. do 28. marca na radgonskem sejmišču skupaj s 5. mednarodnim sejmom trajnostnih
tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green. »Glede na odredbo št. 470 Ministrstva za zdravje o prepovedi zbiranja
na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji ter glede na razmere, ko se obolelost še širi,
smo namreč ocenili, da je težko pričakovati, da bi se situacija v prihodnjih dveh tednih stabilizirala. Predvidoma bomo
bienalna sejma Megra in Green namesto letos organizirali prihodnje leto v pomladanskem terminu,« so sporočili z izjavo
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za javnost.
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Sejma MEGRA in GREEN v Gornji Radgoni odpovedana
10.03.2020 ob 10:00

Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) so iz
Pomurskega sejma sporočili, da sejmov MEGRA in GREEN, ki bi morala
potekati od 25. do 28. marca 2020, v tem terminu ne bo.
Odločitev je Pomurski sejem sprejel skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri
organizaciji 31. Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti
MEGRA ter 5. Mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega
življenjskega sloga GREEN.
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Glede na odredbo št. 470 Ministrstva za zdravje RS o prepovedi zbiranja na javnih
prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji ter glede na
razmere, ko se obolelost še širi, so namreč ocenili, da je težko pričakovati, da bi se
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situacija v prihodnjih dveh tednih stabilizirala.
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Predvidoma bodo bienalna sejma MEGRA in GREEN namesto letos organizirali
prihodnje leto v pomladanskem terminu.
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GOSPODARSTVO, TOREK, 10. MAREC 2020 GZS – ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENIH MATERIALOV.

Konkurenca iz tretjih držav
Socialni damping, ki ga Slovenija žal spodbuja
10. marec 2020 - »Izredno smo zaskrbljeni, da država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne
omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz tretjih držav. Slednja imajo nizke socialne
standarde, ki se nato posledično uveljavljajo tudi v naši državi. To zmanjšuje konkurenčnost naših podjetij, gre
za pritisk na njihove zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v
Sloveniji,« je izpostavil mag. Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih
materialov.
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200,00 do 400,00 evrov,
to predstavlja za naša podjetja, v katerih na področju cest in železnic izplačujejo v povprečju 1.680,00 evrov
bruto plače, izjemno nelojalno konkurenco. Zato je popolnoma neprimerno, da morajo domači ponudniki
plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine
izplačujejo dosti nižje plače. To je socialni damping, ki ga Slovenija žal spodbuja.
»Če infrastrukturni projekt dobi domači izvajalec, ostane 70 odstotkov tega denarja v Sloveniji, 30 odstotkov se
prelije skozi uvoz v tujino. Če projekt dobi tuji izvajalec, je povsem drugače. Zgolj 13 odstotkov tega denarja
ostane v naši državi in 87 odstotkov se prelije v tujino,« je ponazoril Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor
CPG. Iz denarja, ki ostane v Slovenije, se med drugim financirajo naše zdravstvo, šolstvo in pokojnine, torej je v
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te sektorje vloženega občutno več denarja, če projekt gradi domače podjetje.
»Slovenski gradbinci se ne bojimo konkurence iz tujih držav, če smo postavljeni na isti imenovalec.
Nasprotujemo pa, da na trgu nastopajo družbe iz tretjih držav, ki ne upoštevajo okoljskih, delovnih in socialnih
standardov,« je povedal Edo Škufca, član uprave družbe CGP. Dotaknil se je tudi Evropskih smernic o udeležbi
ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU: »Evropska komisija je pripravila smernice za javna
naročila in ne razumemo, zakaj slovenski javni naročniki tega ne upoštevajo. Namen teh evropskih smernic je,
da se prepreči izkrivljanje konkurence na trgu.«
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad, je poudaril, da je v slovenskem gradbeništvu tudi nujno potrebno
zvišanje plač, saj brez njih ne bomo imeli kakovostnega kadra. »Zdi se mi pomembno, da nam, gradbenim
podjetjem, država stopi nasproti pri reševanju kadrovske problematike. Ta traja že kar nekaj let. Slovensko
gradbeništvo rabi nov, kakovosten kader in od tega ima korist tudi država. Da bi rešili kadrovske probleme in
povečali vpise na gradbene fakultete in srednje šole, moramo stopiti skupaj na vlak borbe proti socialnemu
dampingu,« je dodal.
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GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov (ZGIGM) je samostojni sestavni del GZS, ki je
prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, članov GZS, z izraženim interesom za
vključitev v delo ZGIGM. Zbornica povezuje člane zaradi skupnega interesa nastopanja in uveljavljanja vpliva na
področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti gradbeništva in industrije gradbenega materiala; predvsem v
razmerju do države, panožnega sindikata, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri
sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega
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sistema.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal
odpadke
10.03.2020 15:01

Vrhnika, 10. marca (STA) - Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo
Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje
objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še
naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter
izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v
podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker
nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti
odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.
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Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti.
"Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto
okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih
razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali
brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu
izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti
kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z
uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega
od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani
ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Letos pa je gradbena inšpekcija izdal še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila,
da je bil skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih
odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel
inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje. Kemis mora v roku 360 dni po vročitvi odločbe na lastne
stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.
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Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka
(objekt B) reciklažnega centra takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez
uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za uporabo, so zapisali na
inšpektoratu za okolje in prostor.
Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom
objekta na kraju samem, s pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in
veljavnih zakonov, so dodali.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod
nadzorom okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana
odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni
ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne
gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi
prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine
nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v
bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.
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S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja.
Povečalo bi se tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje,
spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v
Sloveniji vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče,
so spomnili.
Na okoljskem inšpektoratu so na vprašanja STA glede nadaljnjih postopkov podali le splošen
odgovor. "Inšpektor spoštovanje odločbe preveri na kontrolnem pregledu. V kolikor ugotovi, da
zavezanec odločbe ni izvršil, uvede izvršilni postopek," so zapisali.
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TOVARNA KEMIS

Andraž Rožman
10. marec 2020
10. marec 2020 17:47
Predviden čas branja: 3 min

Kemis ne bo spoštoval odločbe
gradbene inšpekcije
Iz podjetja Kemis so sporočili, da ne bodo spoštovali odločbe gradbene
inšpekcije, ki jim je naložila ustavitev proizvodnje in podrtje dveh objektov.
NEXT
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Kemis bo kljub prepovedi še naprej obratoval. (Foto: Matjaž Rušt)

Iz vodstva Kemisa so sporočili, da ne bodo
spoštovali odločbe gradbene inšpekcije. Ta je vse tri
sporne objekte vrhniškega predelovalca odpadkov
razglasila za nelegalne. Že pred časom je odločila,
da je črna gradnja zalogovnik za požarno vodo
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(objekt C), nazadnje pa še, da je črna gradnja tudi
nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) in
da prizidek k nadstrešnici (objekt B) nima
uporabnega dovoljenja. Okoljski inšpektorat je
Kemisu naložil, da mora ustaviti proizvodnjo v
spornih objektih, nadstrešnico in zalogovnik za
požarno vodo pa tudi podreti. Nadstrešnico v roku
enega leta, bazen pa do 15. aprila.
Iz Kemisa, kjer menijo, da je odločitev nezakonita, so
sporočili, da bodo kljub temu nadaljevali proizvodnjo.
Na inšpektoratu za okolje so nam pojasnili, da v
splošnem inšpektor spoštovanje odločbe preveri na
kontrolnem pregledu. »Če ugotovi, da zavezanec
odločbe ni izvršil, uvede izvršilni postopek,« so
zapisali, na okoljskem ministrstvu pa so pojasnili, da
je za presojanje individualnih pravnih aktov
inšpektorjev pristojen drugostopenjski organ
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ministrstva oziroma sodišče.

Večino odpadkov zbirajo tudi
drugi
V Kemisu menijo, da bi ustavitev poslovanja Kemisa
povečala požarna in okoljska tveganja v državi.
Pravijo, da skupaj s podizvajalci poskrbijo za četrtino
nevarnih odpadkov v Sloveniji, in menijo, da ni
mogoče računati na to, da bi za tiste nevarne
odpadke, ki jih prevzemajo, poskrbela druga
podjetja. Po podatkih okoljskega ministrstva lahko
Kemis zbira 829 vrst nevarnih in nenevarnih
odpadkov. Od tega glede na poročila agencije za
okolje velja, da treh vrst ne zbira nihče drug (vrsta
rdečega blata iz proizvodnje glinice, kovinsko živo
srebro in delno stabilizirano živo srebro).
Na ministrstvu pravijo, da leta 2017, ko je v Kemisu
zagorelo, tam teh treh vrst odpadkov niso zbirali in
da so v tistem letu prevzeli 30 vrst odpadkov, prav
tako kot še eno drugo podjetje. Na ministrstvu
dodajajo, da tri podjetja v Sloveniji zbirajo 27 vrst od
teh 30 vrst odpadkov, pet podjetij več kot 20 vrst in
sedem podjetij 15 do 20 vrst odpadkov od teh 30
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»Kemisovih« vrst. Največje med temi podjetji je
Saubermacher, mednje pa spadajo tudi Ekol,
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Ekologija in Surovina.
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V Kemisu ne bodo spoštovali odločbe
inšpektorata
Izbrali so skrb za okolje ter obstoj podjetja.
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Avtor: Svet24 / J.P.

V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne.

torek, 10. 3. 2020, 12:41

Bobo
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V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in
nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem
Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za objekt C) v ponovljenem
postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo
odstranitev do 15. aprila. Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da
je črna gradnja tudi objekt A, medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima
uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki
vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje
opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.

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

Družba Kemis je včeraj prevzela odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s
katero je odločilo, da je objekt A, odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov,
nelegalna gradnja in zato zahtevajo rušenje, objekt C, rezervoar za požarno vodo, pa naj
bi Kemis odstranil do 15. aprila. V Kemisu bodo vseeno nadaljevali s poslovanjem, so
sporočili in odločbo označili za nezakonito. Kot so dejali, bi s prenehanjem
delovanja "Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki.
Slovenska gospodinjstva, gospodarstvo in javna podjetja ne morejo računati na to, da
bodo za tiste nevarne odpadke, ki jih prevzema Kemisa, poskrbela druga podjetja," so
zapisali v izjavi za javnost.
Zavrnili so tudi očitke, da je "Kemis v vseh teh letih po požaru samovoljno in brez
gradbenega dovoljenja izvajal sanacijo ter se postavljal nad zakone in predpise gradbene
zakonodaje". V izjavi je mogoče prebrati, da je celoten postopek sanacije in izgradnje
objektov A, B in C spremljala gradbena inšpekcija, "ki od začetka postopka nujne gradnje
do avgusta 2019 ni zaznala kršitev gradbene zakonodaje". Poudarili so tudi, da je objekt
A ključen za njihovo delovanje, saj "v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov".
Kemis s svojimi podizvajalci letno poskrbi za 20.000 do 25.000 ton nevarnih odpadkov,
torej za približno četrtino vseh.
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Značke:
kemis

nevarni-odpadki

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke
STA, 10. marca - Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s
katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat
zahteva rušenje objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej
sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike, industrijo,
gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan
direktor Boštjan Šimenc. "Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi
nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti. "Tehtali smo med spoštovanjem
odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja
in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez
dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev
razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev
gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za ravnanje
z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje pod
okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v
ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A),
medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine,
odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod nadzorom okoljskega inšpektorata. V
času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis
šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne gradnje, so
izpostavili.

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

Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega bi
neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za
20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v slovenskih
gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za nelegalno
odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj na enega
večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili.
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Kemis Bo Kljub Odločbi Inšpektorata Še Naprej Prevzemal
Odpadke

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

Avtor: Urednik

Posodobljeno: 10. Mar 2020

GOSPODARSTVO

SLOVENIJA

Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil,
da je odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta,
v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.
“Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike,
industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem,” so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod
katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. “Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo
Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem,” je napovedal.
Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi “skrbno pretehtali” svoje možnosti. “Tehtali smo med
spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi
med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim,” so poudarili. Slednji bi v primeru
prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.
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Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta
odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno
protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj
varen in urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki
deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz.
objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov
(objekt A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali
odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa
tudi rušitev v roku leta dni.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali “nujno gradnjo” pod nadzorom okoljskega
inšpektorata. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena
inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi
zahtevala ustavitev nujne gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava odpadkov. Zaradi tega
bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.

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

Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v
Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v
industriji in v slovenskih gospodinjstvih.
S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja. Povečalo bi se tudi tveganje za
nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje, spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji vezano zgolj
na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče, so spomnili. (sta)
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Odpovedali sejma MEGRA in GREEN
2020
Predvidoma bodo bienalna sejma MEGRA in GREEN namesto letos organizirali
prihodnje leto v pomladanskem terminu

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

Prlekija-on.net, torek, 10. marec 2020 ob 11:21

Sejmov MEGRA in GREEN letos ne bo
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Iz Pomurskega sejma so poslali sporočilo za javnost, kjer so pojasnili, da odpovedujejo
termina sejmov MEGRA in GREEN 2020. "Glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID 19) je Pomurski sejem skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri
organizaciji 31. Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti
MEGRA ter 5. Mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega
sloga GREEN, ki bi morala potekati od 25. do 28. marca 2020, sprejel odločitev, da
sejma v tem terminu odpove.
Glede na odredbo št. 470 Ministrstva za zdravje RS o prepovedi zbiranja na javnih
prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji ter glede na razmere, ko
se obolelost še širi, smo namreč ocenili, da je težko pričakovati, da bi se situacija v
prihodnjih dveh tednih stabilizirala.
Predvidoma bomo bienalna sejma MEGRA in GREEN namesto letos organizirali

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

prihodnje leto v pomladanskem terminu," so ob tem zapisali.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Konferenca prestavljena
10.03.2020 | 11:21

Zaradi koronavirusa prestavljena 3. konferenca Biznis & trendi
v gradbeništvu na novi termin!

Skladno z uredbo Ministrstva za zdravje smo se organizatorji
odločili, da 3. konferenco Biznis & trendi v gradbeništvu, ki je
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bila planirana za 24. in 25. marec 2020, prestavimo na poznejši
datum.
Novi datum konference je 28. in 29. maja 2020.
Vse informacije so vam na voljo na: https://akademijafinance.si/konference/gradbena-konferenca/

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

Hvala za razumevanje.
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Torek, 10. marec 2020 - 09:04

Gospodarstvo/Slovenija
Sejma Megra in Green odpovedana

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

Gornja Radgona, 10. marec 2020 (MOREL)- Pomurski sejem skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji 31.
Mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 5. Mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in
zelenega življenjskega sloga GREEN, ki bi morala potekati od 25. do 28. marca 2020, je sprejel odločitev, da sejma v tem terminu
odpove. Predvidoma bodo bienalna sejma MEGRA in GREEN namesto letos organizirali prihodnje leto v pomladanskem terminu.
(konec)
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Površina: 475 cm2

Napovedi letnih rasti
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V letu 2021 manj

izvoza se postopoma

kot 5-odstotna

znižujejo. Negotova ostaja
avtomobilska industrija, v

rast izvoza

Avtorica:

L

I
I

Polona

Movrin

etos naj bi bili priča postopnemu

Načeto

okrevanju svetovnega

Gospodarska rast Slovenije naj bi bila letos

gospodarstva, a

I
M

porastu nove tehnologije.

še vedno obstajajo

kritične točke. »Največja tveganja

m

se kažejo v nadaljnjih

evropska vozila, to pa bi

»Glede na visoko odvisnost slovenskega

v celotnem industrijskem sektorju. Na

Direktor v oddelku finančnega svetovanja
Deloitte Slovenija Tilen Vahčič med kritičnimi

gibanje

rasti izvoza ima (lahko) pomemben vpliv
slabšanje cenovne in stroškovne učinkovitosti,

panogami omenja še trgovino ter nepremičninski

s

vse

neposredno na izvoz, temveč tudi na zaupanje

Slovenijo,« pojasnjujejo v SID banki.

in

in prihodnje leto približno 2,7-odstotna,

pogostejše pa so napovedi o znižanju letnih rasti

gospodarstva od izvoza to ne bo vplivalo le

bil velik udarec za Nemčijo in s tem tudi za

in gradbeništvo,

industriji

odstotki.

posebej ob morebitni uresničitvi grožnje ZDA

trg

v

izvoza. Napoved za drugo leto se giblje pod petimi

težavah

avtomobilske industrije, še

o uvedbi carin na

zaupanje

sicer predvsem v povezavi

poslovnimi gradnjami. Investitorje je namreč

ob zviševanja stroškov dela in šibki rasti
produktivnosti, kar je tudi posledica tega, da je
gospodarstvo trenutno v zrelem obdobju cikla in

zajel pesimizem. »Načeloma pa dobavitelji, ki

so

prodorni v novih tehnologijah, pričakujejo rast

v

demografskih gibanj,« pojasnjujejo na SID banki.

prihodnjih letih,« pravi Vahčič.
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Hitro

naraščanje

cene

dela

Vahčič med naštevanjem vzrokov, zakaj slovensko

Na

gospodarstvo ni najbolje pripravljeno, če bi se

POSEBEJ

moralo spoprijeti z novo krizo,

Tilen Vahčič, Deloitte Slovenija

omenja stroške

dela in raven produktivnosti: »Imeli smo povišanje

kaj

naj

bodo

gospodarstveniki

»Zdaj naj začnejo delati rezervni načrt in
strategijo, kako se hitro odzvati, če kriza res

pritisk na dvig vseh plač. Imam občutek, da

nastopi.

cena

dela naraščala hitreje kot produktivnost, kar

se že pozna

-

ali se še bo poznalo

-

na

maržah

m

POZORNI

minimalne plače, prisoten pa je bil tudi močan
je

še

Previdni naj bodo pri investicijah

v dodatne kapacitete (še posebej, če je za

širitev potrebna zadolžitev), smiselno je bolj
intenzivno pristopiti k projektom, ki povečujejo

podjetij.«

Kot vzrok navaja tudi to, da se država ni
dovolj potrudila za znižanje svojega dolga

in da

produktivnost, brez obremenitve bilance. Če je
možno, naj se

čim bolj razdolžijo.«

veliko porablja za socialne transferje namesto za

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

investicije. Prav tako opozarja na

nizke obrestne

SID banka

mere. Veliko podjetij je še vedno relativno visoko

»Gospodarski in celoten ekonomski

zadolženih, veliko jih ni vlagalo dovolj v izboljšanje

Slovenije mora izboljšati

produktivnosti in

v izdelke z višjo

vrednostjo. Poleg tega

dodano

imamo veliko podjetij, ki so

dobavitelji za avtomobilsko industrijo.

ustroj

produktivnost in

doseči premik navzgor v globalnih verigah
vrednosti. Razviti mora sposobnosti za hitrejšo
diverzifikacijo svojih končnih trgov. Predvsem pa
zamujamo priložnost hitrejšega prestrukturiranja

Okrepiti je
treba odzivanje
Na

na razmere

SID banki pojasnjujejo, da bo, če gospodarske

gospodarstva v smeri tehnologij in proizvodov
prihodnosti.«

družbe (in celoten podporni sistem) pred
nastopom

nove krize ne bodo okrepile svojih

zmožnosti za hitro odzivanje na spremenjene
makroekonomske razmere, krizo težje prebroditi.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal
odpadke
10.03.2020 15:01

Vrhnika, 10. marca (STA) - Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo
Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje
objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še
naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter
izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v
podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker
nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti
odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.

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

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti.
"Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto
okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih
razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali
brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu
izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti
kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z
uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega
od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani
ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Letos pa je gradbena inšpekcija izdal še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila,
da je bil skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih
odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel
inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje. Kemis mora v roku 360 dni po vročitvi odločbe na lastne
stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.
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Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka
(objekt B) reciklažnega centra takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez
uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za uporabo, so zapisali na
inšpektoratu za okolje in prostor.
Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom
objekta na kraju samem, s pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in
veljavnih zakonov, so dodali.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod
nadzorom okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana
odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni
ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne
gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi
prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine
nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v
bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.

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

S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja.
Povečalo bi se tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje,
spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v
Sloveniji vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče,
so spomnili.
Na okoljskem inšpektoratu so na vprašanja STA glede nadaljnjih postopkov podali le splošen
odgovor. "Inšpektor spoštovanje odločbe preveri na kontrolnem pregledu. V kolikor ugotovi, da
zavezanec odločbe ni izvršil, uvede izvršilni postopek," so zapisali.
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Gradbinci: Za državo veliko večja korist, če javna
naročila izvajajo slovenska podjetja
10.03.2020 13:53

Ljubljana, 10. marca (STA) - Država ima veliko večjo korist, če javna naročila izvajajo
slovenska podjetja, opozarjajo slovenski gradbinci in panožna zbornica pri GZS.
Pozivajo, naj se pri javnih naročilih uporablja evropske smernice, po katerih naj na
javnih razpisih ne bi sodelovala podjetja iz tretjih držav, ki niso podpisale sporazuma za
preprečevanje izkrivljanja trga.
Gradbeništvo je precej odvisno od javnih naročil, saj ta predstavljajo 60 odstotkov vseh poslov
gradbenih podjetij. Gre za denar davkoplačevalcev, zato druge države skrbijo za to, da se ta
denar vrača v obliki delovnih mest, socialnih prispevkov in davkov ter z multiplikativnimi učinki,
je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor zbornice gradbeništva in industrije
gradbenih materialov pri GZS Jože Renar.

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

"V Sloveniji je situacija v zadnjem obdobju žal drugačna," je dejal in dodal, da je tujim
podjetjem, predvsem iz tretjih držav, omogočeno, da delavce plačujejo manj, kot jih plačujejo
slovenska podjetja. Po kolektivni pogodbi delavcem pripadajo tudi nekateri dodatki, medtem
ko lahko tuje podjetje s plačilom slovenske minimalne plače "vse poravna in je zadeva
urejena". Tuje podjetje sicer ustanovi v Sloveniji novo podjetje, ampak so delavci nato lahko
na delo napoteni in se na določeno obdobje izmenjujejo, je opozoril Renar.
Kot je dejal direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli, ima 100-milijonski projekt (kot je npr.
gradnja druge cevi predora Karavanke) na bruto domači proizvod 230 milijonov evrov učinka.
Od tega eno tretjino zagotovi gradbeništvo, ostalo pa druge panoge.
Izračunali so, da od 100 milijonov evrov, če dela izvaja domači gradbinec, v državi ostane 70
milijonov evrov, in sicer 30 milijonov evrov za plače, 20 milijonov evrov za amortizacijo in 20
milijonov evrov za davke. Če dela izvaja tuje podjetje, pa v državi ostane 13 milijonov evrov,
od tega pet milijonov evrov davkov.
To je osnovna matematika, osnovna ekonomska zakonitost," je dejal Mugerli. Na vprašanje o
sodelovanju tujih podjetij v konzorcijih - Kolektor CPG se je za gradnjo Karavank prijavil v
konzorciju med drugim s turškim podjetjem - je dejal, da je to potrebno zaradi referenc, da pa
večino dela opravi domači gradbinec.
Država bi tudi sicer morala več pozornosti nameniti gradbeništvu, je opozoril član uprave
Pomgrada Borut Sapač. Težava je pridobivanje ustreznega kadra, kar je pereč problem
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predvsem ob meji z Avstrijo, kjer so plače bistveno višje. Zato si želijo zvišati plače in izboljšati
delovno okolje, to bi lahko tudi spremenilo trend, da se v gradbene srednje šole in fakultete
vpisuje vse manj ljudi.
"Pričakujemo, da država stopi naproti in se začne ukvarjati s slovensko gradbeno industrijo," je
dejal Sapač. Med možnimi ukrepi je navedel debirokratizacijo javnega naročanja ter
standardiziranje razpisov in pogodb. Zavzemajo se tudi za uvedbo zlatega investicijskega
pravila, da ne bi več prihajalo do velikih nihanj v letnih investicijah države, ki segajo od 1,2
milijarde do štirih milijard evrov; ustrezen bi se jim zdel letni načrt investicij v obsegu 2,5
milijarde evrov. Predlagajo tudi ustanovitev paritetnega sklada in prevetritev kolektivne
pogodbe dejavnosti.
Gradbinci opozarjajo, da so na slovenske javne razpise vabljeni tudi izvajalci iz držav, ki niso
podpisnice vladnega sporazuma o javnih naročilih, sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske
organizacije (WTO). To pa Evropska komisija v smernicah o udeležbi ponudnikov in blaga
tretje države na trgu javnih naročil EU, objavljenih julija lani, odsvetuje.

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

Pri sporazumu gre za preprečevanju izkrivljanja trga. "Slovenski gradbinci se ne bojimo tuje
konkurence. Nasprotno, sili nas, da izboljšamo svoje poslovne procese, da se racionaliziramo
in postanemo konkurenčni tudi na tujih trgih. Ne želimo pa si konkurence, ki je nelojalna, ki
predstavlja socialni damping, ali ki prihaja iz držav, kjer se ne spoštuje okoljskih standardov in
socialnega položaja delavcev," je dejal član uprave družbe CGP Edo Škufca in poudaril, da ne
razume, da se v Sloveniji ne upošteva omenjenih smernic EU. Dodal je, da s pridobivanjem
poslov pri zasebnih naročnikih (CGP je med drugim gradil hotel Intercontinental, Lidlove
trgovine, gradi ljubljansko Ikeo) nimajo težav pridobiti posla, imajo pa velike težave na javnih
razpisih.
O siceršnjem stanju gradbeništva je Renar dejal, da je panoga v solidni konjunkturi, če ne bo
izrednih dogodkov pa glede na odprte evropske projekte in pomanjkanje stanovanj solidno
stanje pričakuje tudi naslednja dve ali tri leta. "Ne vemo sicer, ali bo novi koronavirus povzročil
kakšen kvanten premik," je dejal.
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Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal
odpadke
10.03.2020 15:01

Vrhnika, 10. marca (STA) - Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo
Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za
skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje
objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še
naprej sprejemali odpadke.
"Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter
izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem," so v
podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. "Ker
nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti
odločbi nadaljeval s poslovanjem," je napovedal.

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

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi "skrbno pretehtali" svoje možnosti.
"Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto
okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih
razmerij 45 zaposlenim," so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali
brez dela.
Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu
izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti
kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z
uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za
ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.
V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem.
Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega
od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani
ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.
Letos pa je gradbena inšpekcija izdal še dve delni odločbi. S prvo delno odločbo je ugotovila,
da je bil skladiščno-predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih
odpadkov (objekt A) rekonstruiran brez gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel
inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje. Kemis mora v roku 360 dni po vročitvi odločbe na lastne
stroške odstrani ta objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.
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Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe prizidka
(objekt B) reciklažnega centra takoj po vročitvi odločbe. Ta objekt se namreč uporablja brez
uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za uporabo, so zapisali na
inšpektoratu za okolje in prostor.
Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom
objekta na kraju samem, s pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in
veljavnih zakonov, so dodali.
V Kemisu vztrajajo, da so od leta 2017 v postopku sanacije izvajali "nujno gradnjo" pod
nadzorom okoljskega inšpektorata. V času od maja 2017 do 7. avgusta 2019, ko je bila izdana
odločba o zaustavitvi gradnje, je gradbena inšpekcija obiskala Kemis šestkrat. V dveh letih ni
ugotovila kršitve gradbene zakonodaje in ni izdala odločbe, ki bi zahtevala ustavitev nujne
gradnje, so izpostavili.
Objekt A je ključen za delovanje Kemisa, ker v njem poteka sprejem, skladiščenje in obdelava
odpadkov. Zaradi tega bi neuporaba oziroma rušenje objekta A hkrati pomenila tudi
prenehanje delovanja Kemisa, so pojasnili.
Izpostavili so, da Kemis s svojimi podizvajalci poskrbi za okoli četrtino celotne količine
nevarnih odpadkov v Sloveniji, letno za 20.000 do 25.000 ton. To so odpadki, ki nastajajo v
bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih, v industriji in v slovenskih gospodinjstvih.

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

S prenehanjem delovanja Kemisa bi se povečala tako požarna kot okoljska tveganja.
Povečalo bi se tudi tveganje za nelegalno odstranjevanje nevarnih odpadkov v naravno okolje,
spuščanje odpadkov v kanalizacijo in podobno.
V Kemisu so še posvarili pred tem, da bi bilo zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov v
Sloveniji vezano zgolj na enega večjega prevzemnika. Tudi ta ni imun na industrijske nesreče,
so spomnili.
Na okoljskem inšpektoratu so na vprašanja STA glede nadaljnjih postopkov podali le splošen
odgovor. "Inšpektor spoštovanje odločbe preveri na kontrolnem pregledu. V kolikor ugotovi, da
zavezanec odločbe ni izvršil, uvede izvršilni postopek," so zapisali.
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V drugem četrtletju previdne, a optimistične
zaposlovalne namere
10.03.2020 13:31

Ljubljana, 10. marca (STA) - Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev za drugo
četrtletje so previdne, a optimistične, razkriva raziskava skupine Manpower. Delež
delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je za devet odstotnih točk večji od
deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja. Četrtletna primerjava kaže na
stabilnost napovedi, medletna pa na upad.
Rast zaposlovanja med aprilom in koncem junija načrtuje 13 odstotkov delodajalcev, upad
štirje odstotki, 83 odstotkov pa jih sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva, so
sporočili iz Manpower Group. Glede na predhodno četrtletje se neto napoved zaposlovanja
tako ni bistveno spremenila, glede na enako obdobje lani pa je upadla za dve odstotni točki.

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

"Čeprav je še prezgodaj napovedovati potencialni vpliv širjenja novega koronavirusa na
zaposlovanje tako lokalno kot tudi na globalni ravni, je današnja realnost, da na mnogih trgih
brezposelnost še vedno ostaja nizka, organizacije po svetu pa se še vedno soočajo z izzivom,
da najdejo ljudi s pravimi kompetencami," je rezultate pospremil poslovni direktor za
jugovzhodno Evropo v družbi Nuno Gameiro.
Trend naraščanja zaposlitvenih namer iz zadnjih treh let pa se po njegovih besedah le umirja.
"Splošna gospodarska negotovost, tako znotraj kot izven EU, sta zagotovo vplivali na tokratno
napoved zaposlovanja," je ocenil.
Rast zaposlovanja pričakujejo delodajalci v vseh sedmih v raziskavo zajetih gospodarskih
panogah v Sloveniji. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v panogi
finančnih in poslovnih storitev - delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je za 18
odstotnih točk višji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja. Zanesljive so
tudi napovedi zaposlovanja delodajalcev v panogi trgovine na debelo in drobno.
V panogi gostinstva in hotelirstva delodajalci poročajo o omejenih možnostih zaposlovanja, v
panogi ostalih sektorjev, ki vključuje panoge rudarstva in kamnin, kmetijstva, lova, gozdarstva
in ribolova ter oskrbe z elektriko, vodo in plinom, pa je zaposlitveni utrip še vedno pozitiven, a
najslabši v zadnjih dveh letih.
Na četrtletni ravni so se zaposlitvene namere delodajalcev povečale v štirih gospodarskih
panogah, v medletni primerjavi pa v dveh; tako v četrtletni kot medletni primerjavi je izboljšanje
največje v panogi finančnih in poslovnih storitev. Največje poslabšanje napovedi je medtem
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zabeleženo v panogi gradbeništva oziroma gostinstva in hotelirstva.
Pozitivne napovedi zaposlovanja sicer prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi.
Najbolj optimistična napoved prihaja iz osrednje in severovzhodne regije. Delež delodajalcev,
ki napovedujejo rast zaposlovanja, je tu za 10 odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki
napovedujejo upad. Delodajalci v jugovzhodni in v jugozahodni regiji pa poročajo o nekoliko
šibkejših, a še vedno pozitivnih zaposlitvenih namerah.
Po velikosti imajo najmočnejše zaposlitvene namere delodajalci v skupini velikih podjetij, kjer
je neto napoved zaposlovanja +20 odstotkov.

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

Raziskava je bila izvedena med 6. in 28. januarjem oziroma pred globalno razširjenostjo
novega koronavirusa. Vanjo je bilo zajetih več kot 58.000 delodajalcev iz 43 držav. Od tega so
raziskovalci iz 42 držav dobili odgovor, da bodo v obdobju od aprila do junija 2020 zaposlovali.
O najboljših napovedih zaposlovanja so poročali delodajalci na Hrvaškem, v Grčiji, na
Japonskem in na Tajvanu, najšibkejši zaposlitveni utrip pa se obeta v Panami, Hongkongu, na
Poljskem in v Južni Afriki.
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Gospodarstveniki se jezijo: tujci s poceni delavci
so nelojalna konkurenca
Objavljeno 10. marec 2020 20.15 | Posodobljeno 10. marec 2020 20.17 | Piše: S. N.
Ključne besede:

gradbeništvo

GZS

nelojalna konkurenca

tujci

plače

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

Gradbinci upajo na pomoč države pri iskanju kakovostnih
domačih kadrov.

Direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, direktor GZS- ZGIGM Jože Renar, član uprave družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo
Škufca. FOTO: GZS
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slovenska podjetja morajo za isti projekt zaposlenim izplačevati višje plače, kot jih izplačujejo tuja podjetja, kar je popolnoma nerazumljivo, se jezijo slovenski
gospodarstveniki, ki so predstavili, kaj za Slovenijo pomeni dajanje projektov tujim izvajalcem.
»Izredno smo zaskrbljeni, da država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz
tretjih držav. Slednja imajo nizke socialne standarde, ki se nato uveljavljajo tudi v naši državi. To zmanjšuje konkurenčnost naših podjetij, gre za pritisk na njihove
zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,« poudarja Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in
industrije gradbenih materialov.

Slovenija spodbuja socialni damping
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200 do 400 evrov, to pomeni za naša podjetja, v katerih na področju cest
in železnic izplačujejo v povprečju 1680 evrov bruto plače, izjemno nelojalno konkurenco. »Zato je popolnoma neprimerno, da morajo domači ponudniki
plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine izplačujejo dosti nižje plače. To je socialni damping, ki
ga Slovenija žal spodbuja.«
Če infrastrukturni projekt dobi domači izvajalec, ostane 70 odstotkov tega denarja v Sloveniji, 30 odstotkov se prelije skozi uvoz v tujino. Če projekt dobi tuji
izvajalec, je povsem drugače; le 13 odstotkov tega denarja ostane v naši državi in 87 odstotkov se prelije v tujino, pa je ponazoril Kristjan Mugerli, direktor
podjetja Kolektor CPG. Iz denarja, ki ostane v Slovenije, se med drugim financirajo naše zdravstvo, šolstvo in pokojnine, torej je v te sektorje vloženega občutno
več denarja, če projekt gradi domače podjetje.

»Nujno potrebno zvišanje plač«
»Slovenski gradbinci se ne bojimo konkurence iz tujih držav, če smo postavljeni na isti imenovalec. Nasprotujemo pa, da na trgu nastopajo družbe iz tretjih
držav, ki ne upoštevajo okoljskih, delovnih in socialnih standardov,« pa je povedal Edo Škufca, član uprave družbe CGP. Dotaknil se je tudi evropskih smernic o
udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU: »Evropska komisija je pripravila smernice za javna naročila in ne razumemo, zakaj
slovenski javni naročniki tega ne upoštevajo. Namen teh evropskih smernic je, da se prepreči izkrivljanje konkurence na trgu.«
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad, pa je poudaril, da je v slovenskem gradbeništvu tudi nujno zvišanje plač, saj brez njih ne bomo imeli kakovostnega
kadra. »Zdi se mi pomembno, da nam, gradbenim podjetjem, država stopi nasproti pri reševanju kadrovske problematike. Ta traja že kar nekaj let. Slovensko
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gradbeništvo potrebuje nov, kakovosten kader in od tega ima korist tudi država. Da bi rešili kadrovske probleme in povečali vpise na gradbene fakultete in
srednje šole, moramo stopiti skupaj na vlak borbe proti socialnemu dampingu.«

118

