Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 8. 2020
Število objav: 16
Internet: 13
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Manipulacija nevladnikov in lastni interesi, 3.

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Franc Maleiner

Teme

Gradbeni zakon

...Manipulacija nevladnikov in lastni interesi, 3. Mag. Slovenko Henigman (direktor Združenja za svetovalni inženiring
pri GZS) v Objektivu (Dnevnik, 25. 7. 2020) pavšalno trdi, da nevladne organizacije ne poznajo celovitosti in
povezanosti zakonskih predpisov s področja...

Naslov

Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov evropskih sredstev). Kolektor izrinili Turki Statistična analiza podatkov
javnih naročil razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso je
letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju...

Naslov

Gradbinci imajo letos dovolj posla, več negotovosti za prihodnje leto

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

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

Naslov

Nemčija: zato potrebujejo še več tujih delavcev

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ostali brez delovne sile, če ne bo Nemčija z zahodnega Balkana uvozila še več delavcev. Ker domačih delavcev ni,
potrebujejo tujce. Predsednik sekcije za gradbeništvo v nemškem združenju delodajalcev Hermann Schulte-Hiltrop je
vlado opozoril, da se bo v naslednjih nekaj letih v tej panogi upokojilo okoli 150.000 delavcev,...

Naslov

Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 11. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 786 cm2

...investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov evropskih sredstev). Kolektor izrinili Turki Statistična, analiza podatkov
javnih naročil razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso je
letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju...
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Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
9

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

[INTERVJU] Radovan Bolko: Kriza bo veliko hujša kot leta 2009

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Pija Kapitanovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poslovne modele in koncepte stavite? Za koncern Kolektor me ne skrbi. Mi smo se diverzificirali že po letu 2009.
Imamo tri divizije (elektroenergetika, gradbeništvo in inženiring), a je še vedno skoraj polovica prodaje vezana na
avtomobilsko industrijo. Tudi znotraj te se osredotočamo na različne produktne skupine in se diverzificiramo...

Naslov

V Šmarju nov pločnik, v Lembergu kmalu nova cesta

Medij

Stajerskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sladko goro do osnovne šole v Lembergu. "Rekonstrukcija ceste vključuje razširitev vozišča na pet metrov in
ureditev bankin, odvodnjavanje bo urejeno z graditvijo asfaltnih mult, s čiščenjem obstoječih jarkov in izvedbo novih
jarkov in drenažami", napoveduje vodja oddelka na šmarski občini Anita Reich. Pogodbena...

Naslov

Manipulacija nevladnikov in lastni interesi, 3.

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Franc Maleiner

Teme

Gradbeni zakon

...prepozno in (za načrtovalce in izvajalce) hudo moteče, saj nevladniki ne znajo ponuditi kakovostnih strokovnih
rešitev. Direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS očitno res ne pozna in ne loči nalog in odgovornosti
projektantov oziroma nevladnih organizacij. Ponudba in izdelava kakovostne strokovne rešitve...

Naslov

Podeželje lahko postane pametno tudi s pomočjo lesa

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 41

Površina: 1.911 cm
2

...ki ga vodi podjetje M-Sora. Pri teh projektih sodelujejo podjetja in institucije znanja, kot so Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Zavod za gradbeništvo in Gozdarski inštitut,« pravi Humar. V projektu 'Woolf razvijajo senzorje
za vgradnjo v okna, ki bodo omogočali nadzor nad kakovostjo zraka v stavbi, načrtovanje...

Naslov

Današnji dijaki in študentje bodo za delo na podeželju že oboroženi s 'pametnimi' znanji

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Vesna Bizjak

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 46

Površina: 1.564 cm
2

...področja preciznega kmetijstva, vendar odgovora še niso prejeli. Številni projekti na Biosistemskem inženirstvu Na
področju visokega šolstva so programe za pametno kmetijstvo prvi uvedli v Mariboru. Na katedri Biosistemsko
inženirstvo, ki je naslednica nekdanjega oddelka Kmetijska tehnika, so zgovorna že imena delovnih področij,...

3

Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Povzetek

Naslov

Srebrna vas za zlata leta v jeseni življenja

Medij

Posavskiobzornik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Bojana Mavsar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...starosti prebivalstva ne prenaša le na državo, temveč tudi na lokalno skupnost, je slednja na svojem območju poleg
izvajanja prostorskega načrtovanja, graditve objektov in ostale občinske infrastrukture, izvajanja lokalne javne službe
varstva okolja, zagotavljanja pogojev za izvajanje predšolskega varstva ter...

Naslov

Gradbeni zakon: po 2 letih že vrsta sprememb

Medij

Mojprihranek.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Nadja Jurca

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1). Kot
kaže, se obeta kar nekaj sprememb, ki pomenijo nadgradnjo trenutno veljavnega Kot navajajo na strani MOP,
predlagani zakon “uresničuje cilje...

Naslov

Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov evropskih sredstev). Kolektor izrinili Turki Statistična analiza podatkov
javnih naročil razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso je
letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju...

Naslov

Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov evropskih sredstev). Kolektor izrinili Turki Statistična analiza podatkov
javnih naročil razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso je
letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju...

Naslov

Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 8. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov evropskih sredstev). Kolektor izrinili Turki Statistična analiza podatkov
javnih naročil razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso je
letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju...
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Internet
Zaporedna št.
16

Povzetek

Naslov

Gradbeni zakon: po 2 letih že vrsta sprememb

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1). Kot
kaže, se obeta kar nekaj sprememb, ki pomenijo nadgradnjo trenutno veljavnega Gradbenega zakona. Kot navajajo na
strani MOP, predlagani zakon “uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve...
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Dnevnik.si
Država: Slovenija

10.08.2020
Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042936079/mnenja/odprta-st...

1/3

Manipulacija nevladnikov in lastni interesi, 3.
Mag. Slovenko Henigman (direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS) v
Objektivu (Dnevnik, 25. 7. 2020) pavšalno trdi, da nevladne organizacije ne poznajo
celovitosti in povezanosti zakonskih predpisov s področja okolja ali pa sledijo le lastnim
interesom, kar pa da nima veliko skupnega z varovanjem okolja, še manj s širšim javnim
interesom in napredkom.

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

10. avgust 2020 06:45
10. avgust 2020 6:45
Predviden čas branja: 4 min

Odreka jim tudi vso pravico, da svarijo pred pogromom nad naravo, ki naj bi (v korist kapitala) v
kratkem sledil načrtovanim spremembam gradbene zakonodaje, z utemeljitvijo, da so bile
nevladne organizacije svojčas skupno s strokovno in laično javnostjo že vključene v pripravo
prvotne zakonodaje. Torej sklepa, da so kot udeleženci nastanka teh zakonov s tem izgubili
pravico do pismenih pripomb, kritike in svaril pri naknadnih spremembah ali dopolnitvah teh
zakonov.
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Dnevnik.si
Država: Slovenija

10.08.2020
Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042936079/mnenja/odprta-st...
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V članku s podnaslovom »Če kritizirajo, pa naj predlagajo še rešitev« mag. Henigman sicer
velikodušno še dopušča (skladno z zakonom o urejanju prostora) vključevanje nevladnih
organizacij v postopke umeščanja gradbenih objektov v prostor, vendar pa meni, da se nikakor
ne smejo vključevati, kritizirati in vplivati tudi na nadaljnje postopke izdajanja gradbenih dovoljenj,
saj je njihovo kasnejše vključevanje s tem namenom že prepozno in (za načrtovalce in izvajalce)
hudo moteče, saj nevladniki ne znajo ponuditi kakovostnih strokovnih rešitev.
Direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS očitno res ne pozna in ne loči nalog in
odgovornosti projektantov oziroma nevladnih organizacij. Ponudba in izdelava kakovostne
strokovne rešitve nikakor nista nalogi nevladnih organizacij. Za to delo je namreč strokovno
usposobljen in tudi ustrezno plačan projektant, ki mora investitorju ponuditi in na njegovo zahtevo
ter plačilo izdelati strokovno, ekološko in ekonomsko optimalno projektno dokumentacijo, ki jo
mora znati tudi ustrezno strokovno zagovarjati! Zahtevana cenzura ali celo prepoved strokovne
kritike nevladnikov pa običajno pomeni zgolj, da je projektant:
– spregledal oziroma ni upošteval vseh predpisanih strokovnih, ekoloških in ekonomskih zahtev,
– izkazal pomanjkanje potrebnega strokovnega znanja in ustreznih praktičnih izkušenj,

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

– izdelal ter predložil strokovno in ekološko pomanjkljivo ali škodljivo projektno dokumentacijo
oziroma
– strokovno ne obvlada in si zato ne upa strokovno zagovarjati lastne predlagane variante.
Mag. Henigman je ožigosal strokovno kritiko kot »nevladno zlorabo absolutne pravice«. V
primeru ugotovljenih strokovnih, ekoloških in ekonomskih nepravilnosti ali pomanjkljivosti
predlaga obvezno kaznovanje zgovornih kritikov z zahtevano, na njihov račun (torej zastonj)
izdelano strokovno revizijo ali celo z izdelavo boljše strokovne variante. Očitno je torej postala
javna strokovna kritika Združenju za svetovalni inženiring pri GZS že tako moteča, da jo je nujno
treba ožigosati in onemogočiti vsaj s pojmom »slabe prakse«, če ne celo kriminalizirati z
uvrščanjem med zlorabo.
Kot predvsem v tujini uspešen projektant komunalne infrastrukture se sramujem vse hujšega
razvrednotenja slovenske stroke in vse hitrejšega propada domačega strokovnega znanja na tem
področju. Sram me bo priznati tujim strokovnim kolegom, da moji slovenski kolegi zaradi svojega
strokovnega neznanja in iz strahu pred strokovno kritiko skušajo z njeno prepovedjo ter
odvzemom sodelovanja onemogočiti nevladnim organizacijam možnost strokovne kritike in vpliva
pri postopkih izdajanja pomanjkljivih »začasnih« (še ne pravnomočnih) gradbenih dovoljenj.
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Dnevnik.si
Država: Slovenija
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Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042936079/mnenja/odprta-st...
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Mag. Henigman skuša bodoči zasmeh tujih strokovnjakov ter krivdo za »srd nevladnikov«
preusmeriti na ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki želi (le na čigavo pobudo?) v bodočo
novelirano zakonodajo »vrniti« pojem dokončnega gradbenega dovoljenja. Vendar pa skuša
odgovorne na MOP sočasno »pomiriti« z zagotovilom: »Toda tveganja, povezana z gradnjo na
podlagi dokončnega, a še ne pravnomočnega gradbenega dovoljenja, nosi izključno investitor.
(…) Zato bodo investitorji, ki ne dvomijo, da so zadostili vsem zakonskim zahtevam, lahko
gradnjo začeli že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.«
Bodočim investitorjem iskreno priporočam, da ta izvajanja mag. Henigmana glede njihovega
tveganja ter odgovornosti še posebno natančno preberejo in premislijo.
Torej mag. Henigman (iz strahu pred neprijetnim strokovnim zagovorom ali revizijo projektne
dokumentacije ob ustrezni udeležbi vseh prizadetih) zahteva skrajšanje uradnih postopkov s
prepovedjo udeležbe in strokovne kritike »nevladnikov«, saj da bo vsa »spregledana« ter
zamolčana tveganja, odgovornost in škodo kasneje nosil (v strokovno znanje projektanta
verujoči) investitor.

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

Franc Maleiner univ. dipl. inž. kom., Ljubljana
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Dnevnik.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042936171/posel/novice/tuj...
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

JAVNA NAROČILA

Anja Hreščak
11. avgust 2020 00:00
11. avgust 2020 0:00
Predviden čas branja: 5 min

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

NAJNOVEJŠE
11 min

Slovenski klubi
favoriti

16 min

NSi in slovenski
Sebastian Kurz

18 min

Kdor biciklira,
slabo ne misli

18 min

Teorije zarote:
Nevidna
sovražnika,
povezana s
Kitajsko

18 min

Votlo obdobje
neke Pesnice
Vse objave

Tujci že mešajo štrene domačim
gradbincem
Četudi so javne posle v minulih letih praviloma dobivala domača podjetja,
pa utegne ustaljeni ritem kmalu porušiti razpis za gradnjo predorov na
trasi drugega tira, pri katerem so ključni pretendenti za posel kitajske in
turške gradbene multinacionalke.

Med najuspešnejšimi družbami pri naskakovanju javnih poslov
so družbe koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in Kolektor
Koling podpisala za 60,4 milijona evrov pogodb z različnimi
javnimi investitorji. (Foto: Matjaž Rušt)

Družba 2TDK bo, če bodo stvari tekle tako, kot si
vodstvo družbe prizadeva, do konca letošnjega
leta na razpisu izbrala eno ali dve družbi, ki jima
bo oddala gradnjo osmih predorov na trasi
drugega tira med Divačo in Koprom. Razpisa, s
katerima družba 2TDK pravkar išče gradbince,
sta skupaj ocenjena na približno 700 milijonov
evrov. 2TDK se bo z oddajo tega posla bržkone
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Torek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042936171/posel/novice/tuj...
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zavihtela na vrh lestvice javnih naročnikov, ki
oddajo največ del preko javnih naročil. Danes
družbe 2TDK na tej lestvici ni.

Neznačilno leto
Letošnje leto z vidika javnega naročanja sicer ni
statistično značilno, saj je epidemija dodobra
premešala vrstni red javnih naročnikov, ki oddajo
največ poslov. Nenadoma na vrhu lestvice
kraljuje zavod za blagovne rezerve, ki je letos z
naročili medicinske in zaščitne opreme podpisal
že za več kot 200 milijonov evrov pogodb z
različnimi podjetji. Bržkone bo zavod za
blagovne rezerve z vse bolj pričakovanim drugim
valom epidemije na tej lestvici tudi ostal, saj
lahko sklepamo, da bo v zadnjem četrtletju
znova okrepil nabave zaščitne opreme (pod
pogojem, seveda, da bo tudi tokrat zadolžen za
centralno nabavo te opreme).
Lani, za primerjavo, je zavod za blagovne
rezerve v vsem letu prek javnih razpisov oddal

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

za 22,7 milijona evrov javnih naročil, skoraj
desetkrat manj kot v prvih sedmih mesecih
letošnjega leta. Več kot polovico pogodb je
podpisal z enim samim naročnikom, Petrolom.
Medicinske opreme je nabavil zgolj za dobrih
650 tisočakov.
Medicinska oprema torej ni bila med blagom in
storitvami, ki jih je država preko javnih razpisov
najbolj iskala. To so bile gradbene storitve,
zahvaljujoč dragi gradnji avtocest in drugih cest,
že desetletja.

Ceste in železnice
Na drugem mestu med javnimi naročniki, ki
oddajo največ del, je tako že desetletja Družba
za avtoceste (Dars). Ta je v prvih sedmih
mesecih letošnjega leta podpisala za slabih 200
milijonov evrov pogodb z različnimi družbami,
kar je skoraj 100 milijonov več kot lani v približno
istem času. Levji delež oddanih poslov gre na
račun enega samega, in sicer slabih sto
milijonov vredne gradnje druge cevi predora
10
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Karavanke. Četudi je Dars razpis objavil že leta
2017, je namreč zaradi kar štirih etap pritožb
domačih gradbincev, s Kolektorjem in Gorenjsko
gradbeno družbo na čelu, pogodbo z izbrano
turško družbo podpisal več kot dve leti kasneje.
Zaradi podobnega razloga kot Dars je med
družbami, ki oddajo največ poslov, tudi državna
Družba za infrastrukturo, ki je zadolžena za
gradnjo in obnovo 39.000 kilometrov glavnih in
regionalnih cest, pa tudi obnovo železnic. Letos
je denimo podpisala že za 73,3 milijona evrov
pogodb, v lanskem letu za 417,2 milijona evrov,
skoraj v celoti s slovenskimi gradbenimi podjetji
(letos prednjačijo VOC Celje, CVP, GMW in
Kolektor, lani pa Pomgrad, Iskra, Železniško
gradbeno podjetje ter družbe koncerna
Kolektor). Tako se je pred nekaj dnevi končala
še ena etapa obnove železniške proge na
odseku Zidani Most–Celje, ki je trenutno največji
projekt posodobitve obstoječega železniškega
omrežja. Obnova odseka se je začela leta 2017
in je vredna 282 milijonov evrov (od tega je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov
evropskih sredstev).

Kolektor izrinili Turki
Statistična analiza podatkov javnih naročil
razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana
domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso
je letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz
Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju
dobrih 98 milijonov evrov vredne gradnje druge
cevi predora Karavanke.
Sicer pa so med najuspešnejšimi družbami pri
pridobivanju javnih poslov gotovo družbe znotraj
koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in
Kolektor Koling podpisala za 60,4 milijona evrov
pogodb z različnimi javnimi investitorji. Lani v
vsem letu je bil Kolektor absolutni kralj javnih
naročil. Podpisal je za 143 milijonov evrov
pogodb.
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Letos sta na drugem mestu v energetska dela
usmerjeni družbi C & G in Dalekovod, ki sta julija
z Elesom podpisali pogodbo za gradnjo okoli
120 milijonov evrov vrednega daljnovoda med
Slovenijo in Madžarsko Cirkovce–Pince. Med
uspešnejšimi slovenskimi družbami sta tudi
Gorenjska gradbena družba, letos je z javnimi
investitorji podpisala za slabih 30 milijonov evrov
pogodb, in družba VG5, ki je podpisala za 27
milijonov evrov pogodb. Podobno so tudi lani po
uspešnosti naskakovanja javnih poslov
Kolektorju sledili Pomgrad, ki je podpisal za 82,4
milijona evrov pogodb z javnimi investitorji, ter
Gorenjska gradbena družba, ki je podpisala za
54,8 milijona evrov pogodb.
Ekonomist Jože P. Damijan je izračunal, da se z
vidika dodane vrednosti državi najbolj splača, če
posel odda domačim gradbincem, saj so
makroekonomski učinki – torej prihodki za
domača podjetja, zaposlitve in fiskalni učinki –
precej večji, kot če posel izvaja tuje podjetje. Pri
gradbenem poslu v vrednosti 100 milijonov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

evrov, ki ga dobi domači izvajalec, 35 milijonov
evrov ostane domačim podizvajalcem, 21
milijonov gre za materialne stroške, 11 milijonov
za uvožene vložke, 12 milijonov za plače, 13
milijonov za poslovni presežek (amortizacija in
dobiček), 8 milijonov pa za davke. Če posel dobi
tuje podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in
delavce, pri nas pa plačuje elektriko, komunalne
storitve ter material, od posla v vrednosti 100
milijonov evrov v Sloveniji ostane le okoli 20
milijonov evrov, je zapisal.
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Gradbinci imajo letos dovolj posla, več negotovosti za
prihodnje leto
Čas branja: 4 min

0
03.08.2020 00:00 Dopolnjeno: 10.08.2020 00:00

Precej podjetij je letos zaradi negotovosti ustavilo načrtovane gradbene
projekte, gradbinci pa poleg novih javnih projektov od države
pričakujejo, da bo poenostavila postopke izbire izvajalcev pri javnih
naročilih in hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj
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Ustavno sodišče... >

ZRS >

SGP Pomgrad >

Focus >

Iztok Polanič >

Riko >

GIC Gradnje >

Slovenska gradbena podjetja so morala letos zaradi znanih vplivov pandemije
koronavirusa zmanjšati dinamiko svojih gradbenih aktivnosti, kljub temu pa za letos
ostajajo optimistična, saj imajo večino svojih zmogljivosti do konca tega leta
zasedeno.
Precej več negotovosti je za prihodnje leto, pri čemer stavijo na ukrepe države. Od nje
pričakujejo več javnih projektov ter hitrejše izvajanje postopkov izbire izvajalcev in
pridobivanja gradbenih dovoljenj. Vendar najprej poglejmo, kaj se letos dogaja z
vrednostjo opravljenih gradbenih del, pri čemer statistika potrjuje upad gradbenih
aktivnosti.

Vrednosti opravljenih gradbenih del letos nižje
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) je bila v prvih petih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mesecih letos vrednost opravljenih gradbenih del za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v
istem lanskem obdobju, pri čemer je bila vrednost teh del na stavbah nižja za 7,3, na
gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 odstotka. Majska vrednost opravljenih
gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič zapored. Marca je bila nižja za 2,1,
aprila pa za 6,9 odstotka. Maja se je vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni
znižala za 13,4 odstotka, v primerjavi z aprilom letos pa je bila nižja za 2,8 odstotka.
Majska vrednost del, opravljenih na stavbah, je bila na letni ravni nižja za 17,4, na
gradbenih inženirskih objektih pa za 11,7 odstotka.
Tudi na mesečni ravni je vrednost opravljenih del upadla že tretjič zapored. Vrednost
opravljenih gradbenih del na stavbah je bila maja glede na april nižja za 0,3 odstotka,
pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za
3,6, na nestanovanjskih pa nižja za 1,3 odstotka. Vrednost opravljenih gradbenih del
na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako nižja, in sicer za 4,5 odstotka.
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Poglejmo še gibanje stroškov. Statistični urad Republike Slovenije je izračunal, da so
se v prvem četrtletju letos gradbeni stroški za nova stanovanja v primerjavi s
prejšnjim četrtletjem zvišali za 2,1 odstotka. Stroški gradbenega materiala so se znižali
za 1,1 odstotka, stroški dela pa so se zvišali za 5,9 odstotka.

Pomgrad opaža negotovost pri investicijah srednjih podjetij
V Pomgradu so zmanjšano dinamiko gradbenih del zaznali tako pri večjih projektih
kot tudi pri prenovi državne in občinske cestne infrastrukture. »Pri prenovi cest smo
od naročnikov v času epidemije prejeli obvestilo, da se do nadaljnjega izvaja zgolj
pregledniška služba,« pravi direktor tega pomurskega gradbinca Iztok Polanič in
dodaja, da mala in srednja podjetja niso začela izvajati projektov, saj niso vedela, ali
bodo dobila obljubljena evropska sredstva. Trenutno dela na njihovih gradbiščih
potekajo nemoteno, njihove zmogljivosti so do konca leta zasedene.

Riko opozarja na predolge administrativne postopke
V Riku bodo do konca leta ohranili obseg del, mogoče ga bodo celo povečali, pri čemer
potrjujejo, da je epidemija ohromila dinamiko, še posebej pri gradbenih delih v tujini.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Hkrati opozarjajo na dolgotrajne administrativne postopke v Sloveniji. Tako navajajo
primer ureditev vozlišča železniške postaje Pragersko. Ponudbo so oddali novembra
2017, pogodbo so po pravnih postopkih, povezanih z javnim razpisom, podpisali šele
junija lani, na gradbeno dovoljenje, za katero sta potrebna okoljevarstveno in vodno
soglasje, pa bodo predvidoma čakali do konca tega leta. Zato pozdravljajo zakon o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki ga zdaj
ocenjuje Ustavno sodišče Republike Slovenije, saj so Društvo za sonaraven
razvoj Focus" title="Focus">Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra –
inštitut za ohranjanje naravne dediščine v začetku maja vložili pobudo za oceno
ustavnosti členov, ki opredeljujejo gradnjo objektov.

V GIC Gradnjah so do konca leta zasedeni
Ivan Cajzek, direktor gradbenega podjetja GIC Gradnje, pravi, da posledice zaradi
prvih mesecev korone, ko se je velik del aktivnosti deloma ali popolnoma
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Foto: Jure Makovec

Ivan Cajzek, GIC Gradnje: »Letos smo zaradi
koronavirusa morali zmanjšati dinamiko
gradbenih aktivnosti, vendar imamo do konca
leta dela dovolj.«
ustavil, čuti vse gospodarstvo, kar se seveda kaže v gradbeni panogi in v njihovem
podjetju. »Tudi v panogi gradbeništva smo morali prilagoditi delovne procese in
upočasniti aktivnosti, na nekaterih deloviščih pa smo dela tudi ustavili,« pravi Cajzek
in dodaja, da se je dinamika gradnje ustalila šele po določenem času, do konca tega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta pa imajo zadovoljivo zasedenost, predvsem zaradi večjih projektov, ki so jih
izvajali že pred korono in še trajajo.

V prvi polovici tega leta manj gradbenih dovoljenj
Gradbinci opozarjajo, da podjetjem, ki letos ne izvajajo daljših projektov, manjka
novih naročil. Trenutno gre to pripisati verjetno manjšemu investicijskemu ciklu, da
so njihova opozorila in strah pred premalo pripravljenimi novimi projekti upravičeni,
pa dokazujejo tudi podatki Sursa o izdanih gradbenih dovoljenjih. Upravne enote so v
prvi polovici tega leta za gradnjo in prenovo stavb izdale nekaj manj kot 2.400
gradbenih dovoljenj, kar je za 22 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih lani. Za
stanovanjske stavbe je bilo izdanih za petino manj gradbenih dovoljenj, za
nestanovanjske pa 24 odstotkov manj. Skupna površina v prvi polovici leta 2020
načrtovanih stavb naj bi bila približno 610 tisoč kvadratnih metrov, kar je za 23
odstotkov manj od skupne površine stavb, za katere so bila gradbena dovoljenja
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izdana v prvi polovici prejšnjega leta. Skupna površina stanovanjskih stavb naj bi bila
manjša za 16, skupna površina nestanovanjskih pa za 30 odstotkov. Tudi junija je
število gradbenih dovoljenj za stavbe na letni ravni upadlo, in sicer za 19 odstotkov, v
primerjavi za majem tega leta pa so jih izdali za 12 odstotkov več.

Posebni ukrepi za posebne čase
Medtem ko naših sogovornikov obseg njihovih gradbenih aktivnosti in poslovanje do
konca tega leta ne skrbita, pa so precej previdnejši pri napovedih, kaj se bo s celotno
panogo dogajalo prihodnje leto. Le v Riku menijo, da se investicijski potencial zaradi
svežnja ukrepov Evropske unije ne bo zmanjšal. Vendar za prihodnje leto ne
morejo napovedati, kaj se bo zgodilo na slovenskem trgu oziroma s slovenskimi
gradbenimi podjetji. Upajo le, da bodo evropski ukrepi v slovensko gradbeno panogo

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

prinesli pozitivne učinke.

Foto: Jernej Lasič

Iztok Polanič, Pomgrad: »Letos delamo
nemoteno, zaradi ukrepov za zaščito ljudi in
priporočil državnih institucij je dinamika
manjša.«
Precej bolj zadržan je Iztok Polanič, ki pravi, da je za napovedi poslovanja njihovega
podjetja in dogajanja v celotni gradbeni panogi še prezgodaj.
»Gradbena panoga bo v prihodnjem letu odvisna tudi od državnih ukrepov, ki bodo v
prid domačega gospodarstva in pospešujejo financiranje investicijskih projektov,«
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končuje Polanič.
Ivan Cajzek pa poudarja, da je gradbena panoga zaradi epidemije v posebnih časih,
zato nujno potrebuje zadosten obseg naročil, pri čemer mora biti s konkretnimi
projekti vključena tudi država z javnimi naročili. Na uspešnost panoge bo poleg
zadostnega obsega del po njegovem mnenju vplivalo več dejavnikov. Cajzek za konec
opozarja na preprečevanje socialnega dumpinga in vzpostavitev dobre prakse pri
oddaji javnih naročil podjetjem, ki izpolnjujejo kadrovske in referenčne pogoje o
zahtevnosti in obsegu razpisanih del. Dodaten poudarek bi bilo treba nameniti izbiri
ustreznih izvajalcev del, ki redno zaposlujejo in dosegajo zahtevani obseg letne
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realizacije, primerljiv vrednostim razpisanih del.
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Nemčija: zato potrebujejo še več tujih
delavcev
M.M. / 10.08.2020, 8:20

Nemški delodajalci so opozorili vlado, da bodo ostali brez delovne sile, če
ne bo Nemčija z zahodnega Balkana uvozila še več delavcev.
Predsednik sekcije za gradbeništvo v
nemškem združenju
delodajalcev Hermann Schulte-Hiltrop je
vlado opozoril, da se bo v naslednjih nekaj
letih v tej panogi upokojilo okoli 150.000
delavcev, pri tem pa se delodajalci soočajo
s težavo pridobivanja novega kadra,
poročajo tuji mediji.
Sicer je pozdravil odločitev oblasti, da za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nekvalificirane delavce zahodnega Balkana
omogočijo podaljševanje že veljavnih
delovnih viz, a je bil kritičen do sprejete
kvote, in sicer 25.000 delavcev na leto.
Meni, da je to absolutno prenizko število
delavcev, ki lahko pridejo na delo v
Nemčijo.
Opozarja, da vsako leto ostanejo brez okoli
Ker domačih delavcev ni, potrebujejo
tujce. FOTO: Dreamstime

50.000 delavcev, novih pa ne dobijo dovolj.
To bi pomenilo, da se bodo v gradbeništvu
nekatere dejavnosti popolnoma ustavile.
"Gre za dela, za katere je pri nas

nemogoče dobiti delavce," opozarja predstavnik Schulte-Hiltrop, ki dodaja, da to
težavo rešujejo le s tujimi delavci.
Zakaj potrebujejo še več tujih delavcev? Ker domače delovne sile ni. Vsaj ne
v gradbeništvu.
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Opozoril je, da so strahovi, med katerimi sta tudi, da bodo tujci ukradli delovna
mesta domačim delavcem in se bodo okoristili z nemškimi socialnimi transferji,
neupravičeni. Analize pristojnega ministrstva so namreč pokazale, da v preteklih
letih niso zaznali teh težav, saj so tujci delali in niso bili uporabniki socialnih
transferjev, domače delovne sile za ta dela pa ni na voljo.
Stroški življenja v Nemčiji: bi delali v Nemčiji? Preverite, koliko
vas bo to stalo

Pri tem številni opozarjajo, da se pozitivni učinki delavcev z zahodnega Balkana
pometajo pod preprogo in prikrivajo, širijo pa se populistične ideje o tem, da so prav
ti delavci krivci za brezposelnost nemških državljanov.
Ponekod v Nemčiji imajo nekateri delodajalci v gradbeništvu že hude stiske s
pomanjkanjem delovne sile, saj domačih delavcev ni, tujih delavcev pa ne morejo
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dobiti v številu, ki je potrebno za opravljanje dela.
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[INTERVJU] Radovan Bolko: Kriza bo veliko
hujša kot leta 2009
Radovan Bolko, predsednik uprave koncerna Kolektor, enega največjih predstavnikov
avtomobilske industrije pri nas, ki zaposluje več kot 5000 ljudi, opozarja, da so pred nami težji
časi, kot so bili ob zadnji gospodarski krizi. Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov
(ACEA) je aprila ugotovilo največji padec – 76 odstotkov manj kot lani – na novo registriranih
vozil v zgodovini vodenja statistike.
Fotografija: Radovan Bolko predsednik uprave Kolektor d.o.o.. Foto: Jure Eržen/delo
Odpri galerijo
Radovan Bolko predsednik uprave Kolektor d.o.o.. Foto: Jure Eržen/delo
Pija Kapitanovič
10.08.2020
Pija Kapitanovič
10.08.2020
Poslušajte
Čas branja: 10:01 min.
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Delite

Pravite, da je bila kriza iz leta 2009 mačji kašelj v primerjavi
s tem, kar se nam dogaja zdaj, in tistim, kar nas še čaka.
Prejšnja kriza je izhajala iz finančnega sektorja, ki je vplival na zmanjšanje kupne moči in s tem
zmanjšano prodajo avtomobilov. To pa ni trajalo dolgo, saj se je Nemčija hitro odzvala in uvedla
subvencije za staro vozilo v primeru nakupa novega in tako spodbudila nemško povpraševanje.
Kitajska je takrat kot potrošniški trg izjemno hitro rasla in ravno v letih 2009 in 2010 se je v Aziji
zgodila zgodovinsko gledano največja rast prodaje avtomobilov. To je pripomoglo k hitremu
okrevanju, celo v nasprotju z vsemi napovedmi vodilnih analitskih inštitucij.
Danes teh pozitivnih indikatorjev, vsaj jaz, ne vidim. V Nemčiji so zelo zadržani glede spodbud za
nakupe, Kitajska bo sicer še rasla, a že ima močno lastno proizvodnjo avtomobilov, ljudje so ob
finančni negotovosti še vedno tudi negotovi glede vrste avtomobila, naj kupijo dizelsko gnanega,
hibrid ali naj počakajo na električno vozilo. Pričakujemo, da bo ta kriza, zaradi dlje trajajoče slabe
prodaje novih vozil, veliko hujša.

Tudi trgi v razvoju ne spodbujajo optimizma?
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Afrika je popolnoma marginalna, Indija je šibka in izrazito usmerjena na lastno proizvodnjo oz.
azijske dobavitelje. Rusija se je ustavila, enako Latinska Amerika in Mehika. Sploh pa za ves
svet velja, da se leta 2009 avtomobilski saloni niso zaprli, prodaja se ni ustavila, le začasno
zmanjšala.

Kitajski potrošnik je menda ravno zaradi epidemije
koronavirusa stopil korak stran od souporabe vozil in
javnega prevoza ter nakazal zanimanje za (ponovno) osebno
lastništvo vozil. Uporaba javnega prevoza se je menda po
sprostitvi ukrepov prepolovila glede na čas pred
koronakrizo. Kakšne so vaše informacije o tem?
Na Kitajskem se kupovanje avtomobilov pospešeno povečuje in kaže elemente hitrega
okrevanja. Zgodila se je tudi psihološka sprememba, povezana s prepričanjem, da vožnja z
javnim prevozom ni varna. A moramo vedeti, da se je v tem desetletju kitajska avtomobilska
industrija tako močno razvila, da bo večji del tega povpraševanja pokrila sama.
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Na Kitajskem se kupovanje avtomobilov pospešeno povečuje, kaže hitro okrevanje, a bo domača
avtomobilska industrija večji del tega povpraševanja pokrila sama.

Morda bo ta trend prišel tudi k nam. Na javnih prevoznih
sredstvih je tudi pri nas občutno manj ljudi.
Za zdaj še težko rečemo, saj je tudi na cesti občutno manj vozil. Pred dvajsetimi leti sem
nazadnje prišel v Ljubljano tako hitro kot v preteklih tednih. Največji problem pri ocenjevanju rasti
prodaje v avtomobilski industriji je, da res nihče ne zna napovedati obnašanja kupcev.

Kaj boste storili v tem vmesnem času, ko ni naročil, na
kakšne nove poslovne modele in koncepte stavite?
Za koncern Kolektor me ne skrbi. Mi smo se diverzificirali že po letu 2009. Imamo tri divizije
(elektroenergetika, gradbeništvo in inženiring), a je še vedno skoraj polovica prodaje vezana na
avtomobilsko industrijo. Tudi znotraj te se osredotočamo na različne produktne skupine in se
diverzificiramo ne le na osebna vozila, ampak tudi na komercialna in aplikacije, ki podpirajo
zelene tehnologije, elektrifikacijo in tudi klasične pogone. Zagotovo je zdaj primeren čas za
preizkušanje novih modelov in konceptov, a učinki teh se bodo pokazali šele čez nekaj let.

O novih avtomobilskih modelih znotraj mobilnosti se je v
zadnjih letih veliko govorilo, od souporabe do elektrifikacije.
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Kaj od tega je po vašem mnenju hipni trend in kaj bo
spremenjena realnost?
Niti predstavljamo si ne, kako raznolika bo prihodnja mobilnost. Če v kaj, verjamem v
povečevanje mobilnosti. Če se bo zmanjševala osebna mobilnost, se bo povečevala mobilnost
blaga. To smo videli tudi v času koronakrize, ljudje niso potovali, so pa ves čas naročali blago na
dom. Mobilnost kot taka je potreba človeštva in to je panoga, v kateri je smiselno vztrajati. Bo pa
zelo razpršena in odvisna od geografskih, demografskih, političnih, okoljskih in drugih dejavnikov
na eni strani ter razvojno-tehničnih možnosti na drugi. In ta mobilnost bo zajemala vse od
skirojev, koles do najmodernejših modelov javnega transporta.
Zelo promovirana avtonomna vožnja in modeli souporabe vozil imajo pred sabo še veliko
razvojnih in pravnih vprašanj. Pri elektrifikaciji vozil oz. električnem pogonu pa moramo biti realni.
Po nekaterih podatkih je trenutno še vedno najbolj okoljsko sprejemljiv sodoben dizelski motor,
če pogledamo celoto, od izvora do reciklaže avtomobila. Vsekakor se bo razvoj električno gnanih
vozil še naprej intenzivno nadaljeval, tako v smeri baterijskih rešitev kot vodikovih tehnologij.
Če v kaj, verjamem v povečevanje mobilnosti. Če se bo zmanjševala osebna mobilnost, se bo
povečevala mobilnost blaga. To smo videli v času koronakrize. Ljudje so blago naročali na dom.
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Kako je z razvojem vodikovih tehnologij?
Pri baterijskih električnih vozilih je najpomembnejši in tudi najdražji element baterija. Pri tej
poslovni model celo bolj kot na znanju in tehnični zahtevnosti temelji na materialu, ki narekuje
tudi končno ceno. Trenutno so najuspešnejši proizvajalci, ki imajo dostop do rudnikov.
Pri vodikovih tehnologijah materiali nimajo tako pomembne vloge. Je pa pri razvoju še veliko dela
in s tem tudi potenciala za zniževanje cene takih pogonov.
Zanimivi so tudi projekti s področja sintetičnih goriv, pri katerih se z elektrolizo in dodatnimi
kemičnimi postopki ob sicer veliki porabi električne energije iz vode in ogljikovega dioksida iz
zraka ustvari ogljično popolnoma nevtralno gorivo.

Kdo bodo zmagovalci, kdo največ vlaga v nove tehnologije
in ali je lahko del tega tudi Slovenija? Kakšno vlogo bi
morala prevzeti država s svojimi investicijami?
Kar sem našteval, so velike zgodbe. Pri vodikovih tehnologijah je trenutno vodilna Toyota, ki je že
pred časom prva razvila hibridne pogone, zdaj se mimo baterij usmerja k vodiku. Slovenska
podjetja se lahko usmerimo samo v niše. Samo tu smo lahko uspešni.
Večina razvoja, povezanega z novimi zelenimi tehnologijami, je še v razvojno-raziskovalnih
fazah, ko so potrebna velika vlaganja, možnost za uspeh v obliki komercializacije pa je majhna.
Običajno uspeta do dva projekta od desetih. Če država pomaga s sredstvi, je možnosti več.
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Na sliki predsednik uprave koncerna Kolektor Radovan Bolko. FOTO: Leon Vidic/delo

Kako se posledice pandemije covid-19 v avtomobili
industriji razlikujejo glede na druge panoge?
Predvsem v dolgoročnosti. Če pogledamo turizem, bo po sprostitvi ukrepov in odprtju mej
zasedenost zmogljivosti lahko na dokaj visoki ravni. V avtomobilski industriji je tako, da če kdo
svojim kupcem ni sposoben slediti razvojno in finančno, ga takoj uvrstijo med nepreferenčne
dobavitelje. Ti pa ne dobivajo novih projektov. To se je recimo zgodilo Cimosu, ko je zašel v
finančne težave. Kupci so ga še nekaj časa podpirali, kupovali material, da je lahko delal zanje, a
naročila nove generacije izdelkov v naslednjem razvojnem ciklu ni več dobil.
Če slovenska avtomobilska industrija zaradi finančnih težav zastane v razvoju, obstaja velika
nevarnost, da bo izključena iz razvojnih projektov in s tem iz dobavnih verig.

Vaš nasvet bi torej bil, karkoli storite, ne ugasnite razvoja.
Nasveti v krizi so po svoje preprosti. Odpravite vse nepotrebne stroške, investicije zmanjšajte na
nujne, prilagodite število zaposlenih, odprodajte nepotrebno premoženje, šele čisto na koncu
ugasnite razvoj. Lahko že na začetku ustaviš razvoj in boš odlično živel še pet let, potem pa bo s
teboj konec.
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Pred dnevi ste dejali, da morate o odpuščanju razmišljati
predvsem v Sloveniji, drugje v Evropi, kjer imate poslovne
enote, pa še ne. Zakaj?
Modeli sofinanciranja stroškov dela zaradi manjšega obsega proizvodnje so po državah, kjer
imamo podjetja, različni, toda povsod so ugodnejši kot v Sloveniji.
V naši tovarni v Srbiji vsak zaposleni dobi od države 250 evrov subvencije, kar je glede na
njihove plače zelo veliko. Druge države imajo predvsem modele skrajšanega delovnega časa. Na
Češkem moramo kot delodajalec za čas, ko delavec ne dela, plačati 24 odstotkov njegove plače,
v Nemčiji od 0 do 10 odstotkov, v Koreji 10, v Sloveniji pa je ta delež med 50 in 75 odstotki.
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Dejstvo je, da je avtomobilska industrija pred velikimi izzivi, ki bodo vplivali na število in strukturo
zaposlenih. Kratkoročno so pred nami posledice krize in manjše prodaje vozil, dolgoročno pa
strukturne spremembe v industriji mobilnosti. Sem pa mnenja, da bo slovenska avtomobilska
industrija zaradi razvojne naravnanosti in agilnosti tem izzivom kos.
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V Šmarju nov pločnik, v Lembergu kmalu nova cesta
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stajerskival.si/sl/news/moja-obcina/v-smarju-nov-plocnik-v-lembergu-kmalu-nova-cesta.html

Občina Šmarje pri Jelšah je zaključila gradnjo pločnika od Šmarja do Dvora. Danes začenja
obnovo okoli 600 metrov ceste, ki vodi v Lemberg, septembra se bo lotila še ureditve novih
parkirišč pri šmarskem zdravstvenem domu. Dela bodo skupaj stala dobrih 300 tisoč evrov.
Cesta v Lembergu bo razširjena na pet metrov
Občina Šmarje pri Jelšah nadaljuje prizadevanja za boljše in varnejše lokalne ceste. Danes
začenja obnovo 580 metrov ceste na relaciji Mestinje – Lemberg, od križišča za Sladko goro do
osnovne šole v Lembergu."Rekonstrukcija ceste vključuje razširitev vozišča na pet metrov in
ureditev bankin, odvodnjavanje bo urejeno z graditvijo asfaltnih mult, s čiščenjem obstoječih
jarkov in izvedbo novih jarkov in drenažami", napoveduje vodja oddelka na šmarski
občini Anita Reich. Pogodbena vrednost del je okoli 185 tisoč evrov. Denar je občina zagotovila
v občinskem proračunu. Izvajalec, Kitak gradnje, bo dela končal do 3. oktobra. V tem času bo
na tem območju občasna delna in popolna zapora ceste. Obvoz bo po vzporednih cestah in bo
označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo.
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Cesta, ki vodi v Lemberg bo razširjena, dobila bo novo asfaltno prevleko, urejeno bo
odvodnjavanje. (Foto: občina Šmarje pri Jelšah)
Pri zdravstvenem domu kmalu 13 novih parkirišč
Na področju urejanja cestne infrastrukture sicer šmarska občina načrtuje tudi ureditev dodatnih
parkirišč pri Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. Izbrani izvajalec Janko Orač bo v začetku
septembra pri zdravstvenem domu uredil 13 novih parkirišč. Celotna naložba bo stala 25 tisoč
evrov, plačala jo bodo občina Šmarje pri Jelšah.
Od Šmarja do Dvora po pločniku
Občina je ob tem zaključila izgradnjo novega pločnika od Šmarja do Dvora. Šmarski
podjetnik Marjan Sajko je v zadnjih treh mesecih zgradil 775 metrov dolg in poldrugi meter
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širok pločnik, ob lokalni cesti, ki povezuje naselji Šmarje pri Jelšah in Dvor. Po celotni dolžini
trase je na novo urejena drenaža in kanalizacija za kasnejšo ureditev javne razsvetljave, pravi
Reichova in dodaja, da so z ureditvijo pločnika zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu,
kar je osnovni cilj naložbe in hkrati eden od temeljnih stebrov Celostne prometne strategije
šmarske občine. Dela so stala slabih sto tisoč evrov.

Pot od Dvora do Šmarja je varnejša. (Foto: občina Šmarje pri Jelšah)
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Manipulacija nevladnikov in lastni interesi, 3.
Mag. Slovenko Henigman (direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS) v
Objektivu (Dnevnik, 25. 7. 2020) pavšalno trdi, da nevladne organizacije ne poznajo
celovitosti in povezanosti zakonskih predpisov s področja okolja ali pa sledijo le lastnim
interesom, kar pa da nima veliko skupnega z varovanjem okolja, še manj s širšim javnim
interesom in napredkom.
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Odreka jim tudi vso pravico, da svarijo pred pogromom nad naravo, ki naj bi (v korist kapitala) v
kratkem sledil načrtovanim spremembam gradbene zakonodaje, z utemeljitvijo, da so bile
nevladne organizacije svojčas skupno s strokovno in laično javnostjo že vključene v pripravo
prvotne zakonodaje. Torej sklepa, da so kot udeleženci nastanka teh zakonov s tem izgubili
pravico do pismenih pripomb, kritike in svaril pri naknadnih spremembah ali dopolnitvah teh
zakonov.
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V članku s podnaslovom »Če kritizirajo, pa naj predlagajo še rešitev« mag. Henigman sicer
velikodušno še dopušča (skladno z zakonom o urejanju prostora) vključevanje nevladnih
organizacij v postopke umeščanja gradbenih objektov v prostor, vendar pa meni, da se nikakor
ne smejo vključevati, kritizirati in vplivati tudi na nadaljnje postopke izdajanja gradbenih dovoljenj,
saj je njihovo kasnejše vključevanje s tem namenom že prepozno in (za načrtovalce in izvajalce)
hudo moteče, saj nevladniki ne znajo ponuditi kakovostnih strokovnih rešitev.
Direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS očitno res ne pozna in ne loči nalog in
odgovornosti projektantov oziroma nevladnih organizacij. Ponudba in izdelava kakovostne
strokovne rešitve nikakor nista nalogi nevladnih organizacij. Za to delo je namreč strokovno
usposobljen in tudi ustrezno plačan projektant, ki mora investitorju ponuditi in na njegovo zahtevo
ter plačilo izdelati strokovno, ekološko in ekonomsko optimalno projektno dokumentacijo, ki jo
mora znati tudi ustrezno strokovno zagovarjati! Zahtevana cenzura ali celo prepoved strokovne
kritike nevladnikov pa običajno pomeni zgolj, da je projektant:
– spregledal oziroma ni upošteval vseh predpisanih strokovnih, ekoloških in ekonomskih zahtev,
– izkazal pomanjkanje potrebnega strokovnega znanja in ustreznih praktičnih izkušenj,
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– izdelal ter predložil strokovno in ekološko pomanjkljivo ali škodljivo projektno dokumentacijo
oziroma
– strokovno ne obvlada in si zato ne upa strokovno zagovarjati lastne predlagane variante.
Mag. Henigman je ožigosal strokovno kritiko kot »nevladno zlorabo absolutne pravice«. V
primeru ugotovljenih strokovnih, ekoloških in ekonomskih nepravilnosti ali pomanjkljivosti
predlaga obvezno kaznovanje zgovornih kritikov z zahtevano, na njihov račun (torej zastonj)
izdelano strokovno revizijo ali celo z izdelavo boljše strokovne variante. Očitno je torej postala
javna strokovna kritika Združenju za svetovalni inženiring pri GZS že tako moteča, da jo je nujno
treba ožigosati in onemogočiti vsaj s pojmom »slabe prakse«, če ne celo kriminalizirati z
uvrščanjem med zlorabo.
Kot predvsem v tujini uspešen projektant komunalne infrastrukture se sramujem vse hujšega
razvrednotenja slovenske stroke in vse hitrejšega propada domačega strokovnega znanja na tem
področju. Sram me bo priznati tujim strokovnim kolegom, da moji slovenski kolegi zaradi svojega
strokovnega neznanja in iz strahu pred strokovno kritiko skušajo z njeno prepovedjo ter
odvzemom sodelovanja onemogočiti nevladnim organizacijam možnost strokovne kritike in vpliva
pri postopkih izdajanja pomanjkljivih »začasnih« (še ne pravnomočnih) gradbenih dovoljenj.
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Mag. Henigman skuša bodoči zasmeh tujih strokovnjakov ter krivdo za »srd nevladnikov«
preusmeriti na ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki želi (le na čigavo pobudo?) v bodočo
novelirano zakonodajo »vrniti« pojem dokončnega gradbenega dovoljenja. Vendar pa skuša
odgovorne na MOP sočasno »pomiriti« z zagotovilom: »Toda tveganja, povezana z gradnjo na
podlagi dokončnega, a še ne pravnomočnega gradbenega dovoljenja, nosi izključno investitor.
(…) Zato bodo investitorji, ki ne dvomijo, da so zadostili vsem zakonskim zahtevam, lahko
gradnjo začeli že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.«
Bodočim investitorjem iskreno priporočam, da ta izvajanja mag. Henigmana glede njihovega
tveganja ter odgovornosti še posebno natančno preberejo in premislijo.
Torej mag. Henigman (iz strahu pred neprijetnim strokovnim zagovorom ali revizijo projektne
dokumentacije ob ustrezni udeležbi vseh prizadetih) zahteva skrajšanje uradnih postopkov s
prepovedjo udeležbe in strokovne kritike »nevladnikov«, saj da bo vsa »spregledana« ter
zamolčana tveganja, odgovornost in škodo kasneje nosil (v strokovno znanje projektanta
verujoči) investitor.
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Franc Maleiner univ. dipl. inž. kom., Ljubljana
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z

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Doda, da se SRIP Pametne stav-
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z bivanjem. »Lesene

stavbe
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jo iz edinega naravno-obnovljivega

materiala v Sloveniji

lesa,

-

sodobni

leseni objekti pa so načrtovani in
vedeni tako,

iz-

da se lahko samostojno

povezujejo v pametne skupnosti,« pojasni. Izpostavi

demonstracijski projekt

'Dom2V, kjer pod

vodstvom podjetja

Marles nastaja prvi
stavbe v Sloveniji.

prototip takšne

Humar pravi,

da je

objekt načrtovan tako, da bo omogočal

fleksibilno
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inštalacij ter

kanalizacije.
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rešitve,
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razvijajo tudi v okviru drugih projek-
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dotika tudi projekt

ga vodi podjetje

ki

teh projektih
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še druga orodja ter nabor podatkov

lažje in boljše iskanje ponudnikov storitev za dela

v gozdovih pa je bil razvit portal 'www.MojGozdar.si', kjer so

objavljeni podatki o več kot 1.400 izvajalcih del v gozdovih.

Mori

in Rantaša dodata, da je gozdarska stroka aktivna

tudi v mnogih mednarodnih raziskovalnih in implementacijskih projektih, skozi katere razvijajo vsa področja gozdar-
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od gojenja in varstva gozdov preko gozdne tehnike
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varstva biotske raznovrstnosti. V zadnjih

letih je poseben poudarek na soočanju s posledicami

pod-

nebnih sprememb in aktivnemu prilagajanju nanje.

V projektu 'Woolf' se razvijajo
senzorji za vgradnjo v okna, ki
bodo omogočali nadzor nad kakovostjo
zraka v stavbi, načrtovanje vzdrževanja
število gozdarskih prikolic,
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in po potrebi tudi menjavo.
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'forwarderjev', ki
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omogočajo hitrejšo

spravilo. Zavedati pa
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treba,

in varnejšo sečnjo
da

ti stroji niso pri-

merni v vseh sestojnih in terenskih pogojih, saj lahko v
neustreznih razmerah povzročijo veliko škodo na gozdnih
tleh in sestojih,« opozorita. Dodata,

da je opazno

tudi iz-

boljšanje stanja pri delovni opremi lastnikov gozda, ki dela
v gozdu opravljajo sami, kar je pozitivno z vidika varstva

pri delu. Zasluga za to gre tudi
Zavoda

za gozdove Slovenije

dolgoletnim aktivnostim
področju

na

izobraževanja

in svetovanja lastnikom gozdov.

Informacijske rešitve za lastnike gozdov in druge
uporabnike
Z

razvojem

informacijskih rešitev k pametnemu

po-

deželju prispeva tudi gozdarska stroka. V zadnjih letih so

tako razvili več informacijskih rešitev za lastnike gozdov in
druge uporabnike, s katerimi lahko dostopajo do različnih
podatkov in pripravijo izračune,

ki jim bodo v pomoč pri

gospodarjenju z gozdovi. Tako so na primer v okviru 'Pregle-

dovalnika podatkov o gozdovih' na Zavodu za gozdove Slovenije pripravili

izpis podatkov o gozdu za gozdno parcelo

(ali več parcel), s pomočjo katerega lahko lastniki pridobijo

informativne podatke o svojem gozdu oz. gozdni posesti.
Za

aktivno gospodarjenje z gozdovi in izvedbo gozdar-

skih del so na Gozdarskem inštitutu razvili spletno-informacijski portal 'VVoodChainManager

1

, ki

omogoča kalkulacijo
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proizvodnji

se

prodajaln

uporaba

posodablja.

in

dobavitelji

in

spletnih

ter

poveza-

elektronske

digitalizacije, se pa tudi tu

orodja in sisteme

nekatera

s kupci

zmagovalec

lesa

digitalizira

pri uvajanju

pospešujejo,«

in

predelave

bolj

vodilnimi

epidemija,

obdobju

in

vodenja,

je, da bo,

Likar. Prepričan

dejavnost

Tudi

podatkov

tehnologije

trendom, v naslednjem

javnosti, vse

Likar.

v vsakodnevno

vodenih

vrati je tudi vse večja

Pred

resničnosti

našteje

v vse pore

napoveduje

uvajajo

in sistemov

naprav

blockchain

obogatene

so

našega

storitve, ki temeljijo na vse

hitro

marketinga, promocije,

izdelkov.

inteligence,

malo

dejavnosti

prehajalo

računalniško

izmenjave

in

in

osnovi, zelo

nih strojev, robotov,

elektronskega

na kmetije,

tehnologij

sodobnih

»Od

v

dejavnosti, ki se zdaj in-

postopoma

nove tehnologije

digitalizirani

tudi

montaža,

v vsak kotiček

v vse kotičke države,«

in

servis,

in

precej

ampak

te

v

nato

stavb

je odvisnih

Vse

vtkane

ter

lesenih

podjetnikih,

digitalizacijo te

novih

da se

in

bo to znanje

življenja

uporabo,

turizem.

v gozdovih,

biomaso

smemo pozabiti tudi

»Ne

po

in

pohištva,

lesne

Slovenije

zbornici
sečnjo

vsej

po

Združenja

so oblikovanje,

obrt ter (eko)

lesnopre-

panoga eden

razpršeno
iz

s

les

pri

in

dejavnostih, kot

zelo razpršene

bolj

v žagan

v podjetjih

le

umetnostno

Hitro

začne

se

produkte stavbnega

Ne

spremljajočih

deluje

Gospodarski

za notranjo ter zunanjo

zaposlitev.

našega

saj

Bernard Likar

pri

s predelavo

pa

lesa, saj je lesna

lesa, ki

predelave

Od

polprodukte

in

uporabe

zaposlovalcev

z razvojem

povezan

zaposlovalcev,

lokalnih
pa

tesno

je

panoge oz.

Sloveniji,«

lokalnih

večjih

eden

podeželja

podjetjih,«

pojasni

sogovornik.

y.

Za

naložbe 51

In kaj
gozd,

gozdarstvo

nom

povečanja

vlada leta

milijonov evrov

pravijo na pristojnem

2012

in predelava

konkurenčnosti

sprejela

nosti gozdno-lesne

Al’

sloganom

'Les

ministrstvu? Kakšen

lesa za razvoj

je

'Akcijski

celotne

1

. Gre

gozdno-lesne

načrt za povečanje

verige v Sloveniji
lep

pomen

podeželja?

imajo

»Z nameverige je

konkurenč-

do leta 2020', s promocijskim

za operativni

dokument,

ki

les

opre-
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deljuje kot strateško surovino Slovenije

na podlagi analize

v različnih

stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje

in orodjih

gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa

Prav

in energetske

stvu

in

uporabe njegovih ostankov,«

za kmetijstvo, gozdarstvo in

pravijo na Ministr-

prehrano (MKGP). Zatrdijo,

da se glede na nadaljevanje trenda povečanega poseka
letu

2014

zavedajo rastočega pomena gozda, gozdarstva

predelave lesa za razvoj

po

in

podeželja, zato v okviru možnosti z

ukrepi s področja gozdarstva in predindustrijske predelave
lesa v

'PRP 2014-2020'

podpirajo gozdno-lesno

stnim naložbam je skupaj namenjenih

51

verigo. »Tovr-

milijonov evrov,

h

katerim se bodo prištele še naložbe iz naslova vzpostavitve

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

in razvoja nekmetijskih dejavnosti.

Tem

je v 'PRP 2014-2020'

tok

gozdov

modelih

oziroma

informacijskih

tako omogočajo lažjo logistiko, prodajo in hitrejši
informacij

trgovci in

lesno industrijo.

Za

uspeh digitalizacije je

cija

oziroma elektronsko poslovanje prav tako pomemben

dejavnik,

ki omogoča prehod v krožno gospodarstvo,

razvoja

zaradi

rešitev za zbiranje velikih količin

njihovo analiziranje

in pretvarjanje v koristne informacije,

Pravijo, da je Slovenija na področju

razvoj

digitalizacije v goz-

šele na začetku, vendar država strateško spodbuja

na tem področju.

»V sklopu

Evropskega partnerstva za

inovacije na področju kmetijske produktivnosti

nove tehnologije, predvsem informacijske

in komunika-

skega področja 'Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem
gospodarstvu

vitostin

povečanje stopnje digitalizacije v kmetijstvu

gozdno lesne

in trajnosti

(EIP-AGRI) je trenutno v Sloveniji v teku več projektov s temat-

cijske ter digitalizacija, pomembno vplivajo na razvoj, učinkouspešnost gozdarstva kot tudi celotne

prav

podatkov,

ki podpirajo krožne rešitve.

tudi naložbe v predindustrijsko predelavo lesa,« povedo.

Da

ključna

deležnikov v gozdno-lesni verigi

vrednosti,« navajajo na ministrstvu. Dodajo, daje digitaliza-

darstvu

novimi tehnologijami do optimalnega načrtovanja

pre-

med lastniki gozdov, izvajalci del v gozdovih,

vzpostavitev zaupanja vseh

namenjenih 15 milijonov evrov, do sredstev pa so upravičene

Z

sistemih

za podporo odločanju pri gospodarjenju z gozdom.

in organizaciji pridelave',

katerih

glavni cilj je

in gozdarstvu

verige, se strinjajo tudi na MKGP. Prepričani so, da omogočajo

na način,

optimalno gozdnogospodarsko načrtovanje. »Podatki o goz-

dij,« pravijo na ministrstvu in dodajo, da imamo že kaj nekaj

dovih, ki so že zbrani v elektronski obliki,

uspešno vpeljanih

se lahko uporabljajo

da razvijajo

in spodbujajo uporabo digitalnih

oro-

primerov digitalizacije.
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I

Današnji dijaki in študentje

bodo za delo na podeželju že

oboroženi s

'pametnimi' znanji
Avtorica:

Vesna

V kolikšni

Bizjak

meri izobraževalne ustanove na področju

kmetijstva upo-

števajo koncepte pametnega podeželja in jih implementirajo v svoje
programe? Precizno kmetijstvo, uporaba robotov in dronov, sodobne

digitalne tehnologije, mobilne aplikacije

-

vse to je svoje mesto našlo

tudi že v izobraževanju.
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Nove

tehnologije

si na šolskem posestvu ali pri

v sklopu

kmetijstva že

pametnega

drugih

cijskega

izpostavlja tudi izobraže-

Posebej

zahtevajo nova znanja, zato

»Modul bi

informa-

in digitalizacije.

razvoja

zajemal razvijanje

spo-

se bodo morali slovenski kmetje čim

vanje od pridelave, prek predelave do

sobnosti za uporabo geoinformatike

področju, da

trženja in turizma, kar omogoča zapo-

in geografskih informacijskih siste-

bodo lahko konkurenčno v svoje

slitve tudi na manjših kmetijah.

mov v gozdarstvu, uporabo podatkov

delovne procese vpeljali nove teh-

namen jim je uspelo pridobiti sodob-

laserskega skeniranega površja

Hkrati je tudi na podeželju

no laboratorijsko opremo, podprto s

nadzor in spremljanje žičničnega

možno pričakovati potrebe po novih

sodobno računalniško tehnologijo, s

spravila

ki jih prinaša digitalizacija.

pomočjo katere izobražujejo in uspo-

letalnikom,«

prej izobraziti

nologije.

poklicih,

na tem

Izobraževalne ustanove, ki sledijo

z daljinsko vodenim

lesa

pojasnijo.

Poklici prihodnosti na podeželju

sadni prigrizek iz neškropljenih travni-

za poklice

ških sadovnjakov, analiziranje vitalne

V

Glede na izrazito poklicno naravna-

energije hrane itd. Pri prehranski var-

leto

so

med

nosti ima pomembno vlogo biotehno-

na podlagi tega pripravijo

prilagodljivimi šolami

prav

logija, s

prihodnosti na podeželju.

najbolj

katero se njihovi gimnazijci

te, ki

nudijo posebne oblike tercia-

spopadajo ne le

nega

izobraževanja s poudarkom na

tudi praktično.

praktičnem

mesto

-

centru bio-

tehnike in turizma, se, kot pove Vida
Hlebec,

ravnateljica Kmetijske šole

in biotehniške gimnazije,

Grm

zave-

dajo pomena usmeritve kmetijstva

v

Na

mesto

Novo

Grmu

pohvalijo s tremi
torji

(GPS

navigacijo

z

se

bolj

lahko

sodobnimi traknadzor),

Imamo

nameščene

podatke

glede krav

in varni rabi

FFS, varnem delu s stroji

in napravami

sadik.

meteoro-

Za testiranje

molznic, v ra-

naprav za nanos

pro-

gramerji v kmetijstvu, strokovnjaki za

..

'Smartfarm trainingfor employment',

in učinkovito

uporabo

za

praktično

delu

v kmetijstvu. To

je

izobraževanje. »Cilj je

izobraževati

v največji

meri za

ali

varstva,« pove sogovornica.

strokovni šoli v progra-

in kraji-

upravljanja podeželja
naravovarstva

pa se

študentje

srečujejo s poglobljenimi razprava-

da bodo na svojih kmetijah

obratih ekonomsko uspešni.«
Tudi

vajo

na

VSŠ

potrebo

Postojna

po

prepozna-

izobraževanju za

in gozdarstvu, saj jih bosta
način četrta

ali na drugih obratih. »Pri

predloga novega študijskega progra-

in

peta

praktičnem izobraževanju se dijaki

ma

in študenti neposredno srečujejo

višjega strokovnega

bodi-

prihodnosti
bodo upravljavci dronov,

na neki

volucija gotovo spremenili. V okviru

-

Poklici

delo in delovna mesta v kmetijstvu

svojih

pametnimi stroji in napravam

ličnih evropskih državah.

štu-

mi glede uporabe informacijsko-ko-

s

po-

z uporabo pametnih tehnologij v raz-

munikacijske tehnologije

na

možnosti

in ekološko kmetovanje,

tem pa je tehnologija v pomoč,«

veščine,

v katerem so preučevali

večevanja zaposljivosti na podeželju

pravi Vida Hlebec. »Dijakom in

programe hortikulture in naravo-

Nedavno so v

mednarodni projekt

so-

dentom želimo dati takšna znanja in

kmetijah

upravljavci

senzorjev in

začeli z izgradnjo delavnic in učilnic

področje, kjer skupaj z dijaki vidimo

in

dronov, razvijalci

pa je sestavni del šol-

vedno nove izzive. Seveda enako velja

ne

davatelj na BC Naklo, npr.

centru zaključili

nologije pri

mih

je že

robote v kmetijstvu

naravno

Višji

kot

fitofarmacevtskih sredstev je v po-

ob

Na

Poklici prihodnosti bodo,

lani napovedal Tomaž Levstek, pre-

pa robota za presajanje

stlinjaku

informacijsko-komunikacijske teh-

za

ga zaenkrat uporab-

moč robot za testiranje. Jeseni bodo

skega programa tudi izobraževanje
pametno

dron, ki

jih dijaki

»Ob temeljnih znanjih, ki

za

fazi in se uporabljajo

nekaterih posameznikih.

Pogačnik, direktor Biotehniškega cen-

tleh, obdelavi

panogah kmetij-

zdaj so stvari

tra Naklo.

katerim pridobijo ustrezne

narave

Za

različno uporabo,« pove dr. Marijan

na

deloviščih šolskega po-

posameznih

robota, s

..

in

nadzor gnojenja in obdelave tal,

prido-

pridobivajo,

vse-

ljamo za učenje, hkrati preizkušamo

programih kmetijstva najprej

posameznih

pre-

uporabljajo mobilne aplikacije za

loške postaje, pri molži uporabljajo

bijo temeljna znanja o

v poskusni

v praksi pri

poudarja, da dijaki v srednješolskih

o

izobraževanje. »Nove

metih in modulih.

smeri pametnega kmetijstva. Ob tem

stva, o varstvu

nove

Sloveniji spremljamo in jih vnašamo

sestva imajo

tal,

in

na trgu

v svoje vsebine pri posameznih pred-

Pomembno praktično izobraževanje
Novo

pregledujejo potrebe

bine s področja kmetijstva v svetu

teoretično, temveč

pouku.

Grmu

Biotehniškem centru Naklo vsako

dloge za

Tehnologija je v pomoč

Na

ter

kot npr:

sabljajo v prehranski verigi

po-

V ta

trebam trga, že uvajajo izobraževanja

nost višješolskega študija

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

tehnološkega

področja

partnerjih šole,« dodaja ravnateljica.

za

tehnološka re-

izpopolnjevanje na področju

načrtujejo

izvedbo

izobraževanja

modula tudi

s

razvijalci senzorjev in
programerji v kmetijstvu,
strokovnjaki za robote v
kmetijstvu.
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Rezultat projekta je internetna

Poslabšanje ekonomskega
položaja na kmetijah vplivalo

platforma,

teresirani

tudi na vpis

na

dobijo

žnostih za
Grmu

Na

povedo,

Novo

mesto

so, kot

kateri

lahko

vsi zain-

informacije o

poklice

mo-

prihodnosti

Kot

pove

Pogačnik, so prijavili še

en

se je zmanjšal vpis v kmetijski

stvom s

program.

stva, vendar odgovora še niso prejeli.

Covid-19,

To pripisujem
saj se

bolezni

projekt z mednarodnim
področja

partner-

preciznega kmetij-

običajno v ta

z vsebinami, ki obrav-

navajo elektroniko in avtomatizacijo.
njihovimi

Med
jekti

dovoljni z vpisom. »Nekoliko

2019/20 so uvedli še

letu

predmete

nove

na

podeželju.

celostno gledano za-

študijskem

denimo

so

aktualnimi

pojava podlubnikov

z

uporabo

inovativni

na', 'Študentski

družbeno korist:

'Pilotni

EIP'

inovacije) projekt: 'Pametno

drugih okolij, ki

Biosistemskem inženirstvu

stvo

je nejasna situacija tukaj pustila
posledice,« pove ravnateljica.
Drugi

razlog

pa je po njihovi

oceni izrazito poslabšanje

eko-

Na

področju

visokega šolstva so

programe za pametno

kmetijstvo

uvedli v Mariboru.

katedri

temsko

Na

inženirstvo, ki

nekdanjega oddelka

je

prvi

-

senzorski sistem za monitoring

in napovedi v

kmetijstvu

Kmetijska

teh-

izjemen uspeh

ki ga je prinesla pandemija.

področij, med njimi: avtomatizacija in

šnja

nove tehnologije,

pomoč za morebitno

šolskem letu 2019/2020 je bilo

nih

846 dijakov

in

104

dijaki v

Izobraževanju odraslih. V višji

strokovni šoli je bilo v študij-

uporabo

Šolanje na daljavo je prineslo

nika, so zgovorna že imena

v Srednjo šolo BC Naklo vpisa-

z

inteligence'.

umetne

nomskega položaja na kmetijah,

V

Na vprašanje

delovnih

pridelka

s šolanjem

o tem, kako
daljavo

na

je

na tak način, ravnateljica z Grm
mesto

tehnika za varstvo rastlin, informacijska

tehnologija in ergonomija

..

V

pove,

ganizirali,
kjer

sojo

v

nadaljevanje

slik, precizno

aplikacijska

izku-

lahko

jabolk s pomočjo obdelave digitalnih
kmetijstvo,

za

kmetij-

Biosis-

naslednica

napoved

ter

(Evropsko partnerstvo

Številni projekti na

potem bivajo v

pametni

sedstev'

program vpisujejo dijaki tudi iz
našem dijaškem domu. Gotovo

dro-

projekti za

Sistem za

fitofarmacevtskih

nanos

pro-

žarišč

'Spremljanje

Novo

da so se zelo hitro or-

dijakom

pa

potrebovali.

nudili pomoč,
»Tistim, ki

niso

skem letu 2019/2020 vpisanih
186

študentov v redni in izredni

študij. »Podoben trend vpisa je

tudi letos. Vpis v srednjo šolo
bo zaključen konec avgusta, v

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

višjo strokovno šolo pa letos
izjemoma do konca oktobra,«

direktor.

pove

Srednji

V

šoli

bodo letos izvajali nov program:
mehanik kmetijskih in delovnih
strojev; evidentiranih imajo 14

kandidatov za vpis.
kovni šoli

pa

Na višji stro-

ponovno

vlagajo

Elaborat za nov program živilstvo

in

prehrana

za vpis v štu-

dijsko leto 2021/22. Odločitev o
sprejetju programa bo znana na

začetku januarja.
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računalnikov

zagotovljenih

imeli

internetnih

povezav,

pomoč. Pohvaliti
ce,

ki

pri

delu

To

se

svoje

želim

veliko truda

so vložili

obrestovalo
dosegli.

dijaki

pri

ali

na kombiniran

na

različna
program

ne samo
s starši.

uspehu,

Izjemen

ki

uspeh

šnje, ki nam

ževanja.

poklicnih programov

njihovi

dosegli

smo

maturantko.

tno

gimnazije

stotni

lahko

da

izobraževanje

na

dobre sadove?

»Šola

kot zgolj

ke, za

da

BC

scenarij

Hlebev.

veliko

drugih

po podatkih,

ramo

je še

minusu

krepiti

pa o

Marijan Pogačnik.
šolo

zagovar-

izobraževanja,

tudi

on,

strokovnega
dejavnikov,
in

kakovostno

programov,«

za

znanja
ki

saj

mlado-

jih

še

mo-

razvijati.

obrodilo
veliko več

socialne

Gre za

vsi

100-od-

tehnične izku-
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Srebrna vas za zlata leta v jeseni življenja
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Objavljeno: Ponedeljek, 10.08.2020

Rubrika: Ne spreglejte Redakcija

Zasnove grajenih tipskih enot za starejše (vir: KD Prostor vmes)
Z vidika zagotavljanja ustreznega bivališča in varnosti, z upoštevanjem funkcionalnih vidikov ter vpetosti v širši sistem lokalne skupnosti,
izdelan koncept Pametne srebrne vasi prinaša že dodobra prostorsko in organizacijsko zasnovo bivanjske skupnosti za starejše z
dolgotrajno oskrbo.
Demografske in sociološke študije že desetletja opozarjajo, da smo v Sloveniji vse hitreje starajoča se družba, saj je vsak peti državljan
starejši od 65 let, čez deset let pa bodo ti predstavljali že 25 odstotkov celotnega prebivalstva. Če zanemarimo dejstvo, da je staranje
prebivalstva tudi posledica upadanja rodnosti po letu 1965, ko se je zaključila 20-letna eksplozija rojstev ali t. i. obdobje baby boom
generacij, lahko starajočo se družbo okvalificiramo tudi kot dosežek družbe, pogojen z vsestranskim razvojem in dvigom kakovosti
življenja. Hkrati staranje prebivalstva narekuje potrebo po zagotavljanju vse večjega obsega nudenja pomoči osebam v tretjem živ‐
ljenjskem obdobju, to je po dolgotrajni oskrbi, na področju katere pa Slovenija po razvoju konceptov in zaradi nesprejete sistemske
ureditve, predvsem zaradi iskanja virov financiranja, z nekaj desetletno zamudo stopica za zahodno Evropo.
Koncept dolgotrajne oskrbe predvideva deinstitucionalizacijo oskrbe starejšega prebivalstva oziroma gradnjo domov za starejše občane v
veliko manjšem obsegu kot v preteklih desetletjih. Seveda to ne pomeni ukinitve institucionalnega varstva starejših ali zaprtja že
obstoječih domov, temveč gradnjo enot, funkcionalno prilagojenih vsem starostim, v katerih bo omogočeno življenje manjših skupin
starostnikov s servisnimi prostori oskrbe in prijaznimi zunanjimi površinami. Takšen koncept nadgrajuje oskrbovana stanovanja z
vzpostavitvijo podpornih in specializiranih storitev (zdravstvenih in socialnih), ki bodo na dolgi rok nadomestile potrebo po institucionalni
oskrbi za vse generacije tudi za manj mobilne osebe.
Krško z okvirno shemo dolgotrajne oskrbe
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Vodja projekta mag. Janja Jordan (foto: L. Petrišič Colarič)
Ker se breme starosti prebivalstva ne prenaša le na državo, temveč tudi na lokalno skupnost, je slednja na svojem območju poleg izvajanja
prostorskega načrtovanja, graditve objektov in ostale občinske infrastrukture, izvajanja lokalne javne službe varstva okolja, zagotavljanja
pogojev za izvajanje predšolskega varstva ter osnovnega šolstva idr. dolžna med drugim zagotavljati pogoje za čim kvalitetnejše bivanje
svojih občanov, še posebej ranljivih skupin, med katere sodijo starostniki. Občina Krško namenja oskrbi starejšega prebivalstva relativno
veliko pozornosti in tudi sredstev. Trenutno sta v teku gradnja drugega objekta oskrbovanih stanovanj na Spodnjem Griču in prenova
zgornje etaže Mercatorjevega marketa na Vidmu v dnevni center za starejše občane, obolele z demenco, ki bo deloval kot enota Doma
starejših občanov Krško. Ob tem občina subvencionira uporabnikom socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu efektivno uro
neposredne oskrbe kar v višini 70 odstotkov (v letu 2019 je število uporabnikov pomoči na domu na območju občine Krško med letom
znašalo okoli 290, čakalna doba upravičencev do storitve pa do meseca dni).
Po podatkih Statističnega urada RS je v začetku leta 2020 na območju občine Krško živelo 1.589 občank in občanov med 65.
in 69. letom starosti, ki so z letom že zadostili normativom starostnega upokojevanja, starih med 70 in 74 let je bilo 1.115, od
75 do 79 let 873, od 80 do 84 let 736, od 85 do 89 let 469, 162 je starih od 90 do 94 let, 38 občanov, ki so dopolnili starost od
95 do 99 let, ter dva občana, ki sta dopolnila 100 ali več let. Skupno okoli 5.000 starejših občanov trenutno predstavlja dobrih
19 % celotnega prebivalstva občine, zaradi podaljševanja življenjske dobe pa naj bi se odstotek starejših, ki sicer danes
štejejo med 40 in 64 let, čez 20 let ob okvirno enakem številu prebivalstva podvojil, kar pomeni, da bodo starostniki
predstavljali med 36 in 37 odstotki v občini Krško živeče populacije.
Iz leto v leto naraščajoče potrebe po navedeni pomoči na domu, vselej zapolnjene kapacitete v Domu starejših občanov Krško, ki lahko
sicer prejme v oskrbo dobrih 200 občanov, so narekovale občini načrtovanje in vlaganje sredstev v že navedene investicije, ki so v teku –
nova oskrbovana stanovanja bodo predana namenu v začetku leta 2021, dnevni center pa bo zaživel še letos –, pa tudi izdelavo projekta t.
i. Pametne srebrne vasi, ki naj bi bil kot eden prvih izdelanih konceptov odgovor na pričakovane potrebe vse bolj dolgožive družbe.
Namen izdelave koncepta Pametnih srebrnih vasi s konkretnimi prostorskimi rešitvami je, po besedah vodje projekta na Občini Krško
mag. Janje Jordan, predstaviti celovit pameten sistem bivanja za starejše z vzpostavljeno dolgotrajno oskrbo, zasnovati prostorski,
programski in funkcionalni koncept Pametne srebrne vasi in na njegovi podlagi izbrati različne zasnove bivalnih enot, ki bi jih lahko
umeščali v LAS enote po Sloveniji in tudi širše. »S konceptom smo pridobili osnovo tako za prostorsko umeščanje enot kot tudi za
vzpostavitev storitev dolgotrajne oskrbe. Ne nazadnje si želimo, da bi lahko s takšnim konceptom kandidirali tudi za pridobitev EU-
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sredstev, s katerimi bi lahko uredili tovrstne Pametne srebrne vasi,« je povedala Jordanova.
V projektu »Pametne vasi za jutri« sicer sodeluje pet lokalnih akcijskih skupin, poleg LAS Posavje še LAS Prlekija, LAS Obsotelje in
Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020), vsak izmed njih pa izdeluje svoj koncept za vzpostavitev pametnih vasi,
vsak s poudarkom na svojem področju. Koncept Pametne srebrne vasi je naletel na izredno pozitiven odziv tudi v Evropskem parlamentu,
v katerem je projekt predstavil evropski poslanec Franc Bogovič.
Pametne srebrne vasi
Koncept Pametne srebrne vasi je za naročnika izdelal Zavod INRISK, Inštitut za raziskavo sistemov, izpostavljenih rizikom, iz Trebnjega,
prostorski koncept pa Kulturno društvo Prostor vmes iz Krškega. Izhodišče snovalcem pri načrtovanju so bile potrebe starostnika v
dandanašnji družbi in možnih vzpostavitvah novih nastanitvenih oblik in enot za starostnike bodisi v obliki novega samostojnega naselja
bodisi kot vgradnjo posameznih bivalnih enot na razpoložljive prazne parcele znotraj naselij v mestu ali podeželju, nudenje pomoči in
snovanje moderne, odprte, strpne medgeneracijske družbe z razvejano mrežo formalne in neformalne oskrbe starejših generacij. Skratka,
izhodišča in cilji koncepta srebrne vasi so na zagotavljanju čim višje ravni polnega in kakovostnega življenja ostarelega posameznika v več
med seboj povezanih gospodinjskih skupnostih, na daljšem obdobju posameznikove neodvisnosti, naj si bo preko bivanja v krogu njegove
družine ali v primerljivih oblikah sobivanja na območju matičnih občin, medtem ko naj bi v institucionalno oskrbo v bodoče prehajale le
osebe, ki so popolnoma odvisne od tuje pomoči.
Arhitektke KD Prostor vmes so zasnovale več možnih modelov gradnje naselja oz. t. i. Pametne srebrne vasi, sestavljene iz individualnih
manjših hiš, t. i. Zelenih hiš, arhitekturno prilagojenih tako samostojnim uporabnikom, ki pri dnevnih in ostalih opravilih ne bi potrebovali
pomoči, kot tistim, ki bi bili zaradi zmanjšanih kognitivnih ali fizično-motoričnih sposobnosti le še delno samostojni. Zasnova vasi bi
omogočala na podlagi izkazanih potreb tudi modularno širitev stanovanjskih enot, individualne enote pa bi bile povezane s skupnim
večnamenskim prostorom za skupna druženja v naselju ter izvajanje različnih aktivnosti in delavnic, skupno kuhinjo z jedilnico in
spremljajočimi podpornimi prostori (medicinska pomoč in nega, vzdrževanje naselja, trgovina, kiosk, frizerski studio, prostor za vodeno
vadbo, kavarna idr.) ter ozelenelimi površinami in možnostjo obdelovanja skupnostnih vrtičkov, s čimer bi bila lahko zagotovljena tudi
delna samooskrba, pa tudi z možnostjo gojenja malih živali. Zelena hiša bi omogočala tako individualno nastanitev kot sobivanje dveh
varovancev v sorodstvu ali ne v eni enoti. V gospodinjski skupnosti bi bilo zagotovljeno dnevno-nočno varstvo, trajno varstvo pa tudi
začasno varstvo starostnikov, ki bi bivali na drugih lokacijah, a bi se izkazala potreba po njihovem varstvu zaradi odsotnosti njihovih
svojcev ali drugih skrbnikov.
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Višja kakovost bivanja, nižji stroški
Srebrne vasi, naj gre kot samostojno naselje, zapolnjevanje praznih prostorov v mestu ali na podeželju z gospodinjskimi skupnostmi, bi
omogočale tudi nove zaposlitve in znatno znižale višino oskrbe in storitev, saj bi te potekale skoncentrirano na enem območju, kar med
drugim izhaja tudi iz več primerov dobrih praks iz tujine. Denimo: stanovanjska skupnost parov Højen v Himmelevu na Danskem s 26
mestnimi hišami in 46 prebivalci od 50. leta starosti dalje, zaprt tip stanovanjske vasi s 152 stanovalci z demenco v Weespu na
Nizozemskem, mediteransko družbeno naselje v Alcabidecheju na Portugalskem, ki obsega 52 hiš za bivanje starejših parov, ter pred
štirimi leti zgrajena agrikulturna eko vas ReGen v Almereju na Nizozemskem, ki je zasnovana na združevanju različnih inovativnih
tehnologij (energijsko pozitivni domovi z obnovljivo energijo, visoko donosna ekološka pridelava hrane idr.).
Po navedbah ddr. Davida Bogataja, direktorja Zavoda INRISK in soavtorja izdelave koncepta Pametne srebrne vasi, bo treba zaradi
staranja prebivalstva v naslednjih desetletjih preurediti vsaj petino individualnih hiš in stanovanj na način, da bodo ustrezali potrebam
starostnika, kar bo povezano z velikimi finančnimi vložki, ali pa bo treba poskrbeti za njegovo preselitev v eno izmed razpoložljivih oblik
nastanitev, ki bodo ustrezale zmanjšani mobilnosti in drugim potrebam v visoki starosti. Zato koncept tehnološko in servisno opremljene
srebrne vasi uporablja in nudi vrsto inovativnih rešitev pri dvigu kakovosti bivanja starostnikov, neodvisno, avtonomno in varno življenje,
dvig/ohranjanje njihove vitalnosti, negovanje socialnih stikov, manjšo odvisnost od drugih, razbremenitev svojcev ali skrbnikov,
preprečevanje zlorab, poškodb ali boljšo rehabilitacijo, možnost organiziranja izletov, letovanj, obiskovanje kulturnih dogodkov,
manjšanje/poenostavitev nudenja oskrbe, saj bi se v primerjavi z oskrbo po individualnih domovih finančno in časovno zmanjšali oz.
izničili stroški potovanj s strani oskrbovalcev idr. Tovrstna oblika bi tudi prispevala k revitalizaciji podeželja, novim delovnim mestom,
medgeneracijskemu sodelovanju, angažiranju in povezovanju vladnih in nevladnih organizacij ter lokalnih skupnosti.
Prva gospodinjska skupnost v Davči
V Davči v občini Železniki je leta 2017 zaživela gospodinjska skupnost v preurejenih prostorih nekdanjega penziona. Lastnik
nepremičnine Peter Prezelj je skupnost zasnoval na individualnih sobah s kopalnico ter na skupni kuhinji, jedilnici in dnevnem prostoru.
Osem stanovalcev se je na račun preselitve v skupnost razbremenilo več bremen, predvsem pa največjega – vzdrževanja lastniške
nepremičnine in z njo povezanih stroškov. Individualni strošek bivanja za stanovalca v skupnosti po zadnjih podatkih znaša 300
evrov/mesec, v kar je vključeno tudi vzdrževanje, vse ostale skupne stroške si stanovalci razdeljujejo. V navedeni gospodinjski skupnosti
si enkrat na teden pripravijo jedilnik za vse dni v tednu. Nakup potrebnih živil opravijo družno, pri čemer si stroške razdelijo, tudi prevoza
iz osrčja Škofjeloškega hribovja v dolino. Ob družnem nakupu v prodajalnah opravijo po potrebi tudi individualne opravke in obveznosti,
denimo obisk pri zdravniku. Medtem ko si zajtrk in večerjo pripravi vsak stanovalec individualno, se pri kuhanju kosila izmenjujejo. Z
dovoljenjem lastnika so si stanovalci sobe opremili individualno, da so si ustvarili čim bolj intimen in domač prostor. Z veliko veselja in
vneme obdelujejo zelenjavni vrt in rastlinjak, skrbijo za rože, skupaj počistijo skupne prostore, se veliko družijo na sprehodih in družabnih
igrah, klepetu, obenem pa spoštujejo zasebnost vsakega izmed njih, zaradi česar je skupnost izredno homogena. Tudi zato, ker živi v sožit‐
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ju in negovanju stikov s samo vasjo in vaščani Davče.
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Na Resi gradnja Zelene hiše

Pogled na novogradnjo na Sremiški ulici v Krškem
Če je že nerealno pričakovati, da bi lahko tovrsten projekt v obliki večjega naselja s pripadajočo infrastrukturo in vsemi spremljevalnimi
službami in storitvami v celoti zaživel v praksi v bližnji prihodnosti, pa so v gradnji že prvi prostori za skupnost Zelena hiša, ki jo gradi
družba Rudar Senovo na Sremiški ulici v Krškem. Objekt bo izdelan v skladu z načrtom, ki je zasnovan v konceptu Pametne srebrne vasi.
Po besedah direktorja družbe Rudar Gorana Udovča bodo prostori pridobili uporabno dovoljenje za šest do osem oseb z upadlimi
funkcionalnimi zmožnostmi predvidoma že prej kot v pol leta, se pravi še letos, javni poziv za prijave pa bo objavljen v jesenskem času.
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Prostori gospodinjske skupnosti se bodo nahajali v pritličju, na sliki viden zastekljen zimski vrt
Zelena hiša, podobno kot v primeru v Davči, bo predstavljala gospodinjsko skupnost, ki bo umeščena v pritličju objekta. Sestavljena bo iz
šestih posameznih sob, od tega bosta dve večji, v katerih bosta lahko bivala dva stanovalca skupaj ali zakonski par. Šestim sobam bosta
pripadali po dve skupni kopalnici in sanitarije. Skupni prostori za stanovalce bodo pralnica, kuhinja, jedilnica in zimski vrt, ob tem, nam je
povedal Udovč, bodo kletne prostore uredili v prijeten skupni prostor za druženje, denimo igranje različnih družabnih iger, praznovanja
ipd., hkrati pa bo prostor služil tudi kot rekreativni prostor. Ker prostori ne bodo imeli arhitekturnih ovir ne pragov, bo gibanje po njih
omogočeno tudi težje gibljivim osebam ali osebam z invalidskim vozičkom. V družbi Rudar bodo vse prostore tudi opremili, najemnina,
vključno z obratovalnimi stroški, pa naj bi po sedanjih izračunih znašala dobrih 200 evrov.
Preostala stanovanja v novogradnji bodo oddali v najem, po predvidevanjih naj bi po strukturi stanovalcev prevladovale mlade družine, kar
pomeni, da se tudi v tem segmentu sledi cilju, da se stanovalcev gospodinjske skupnosti ne izolira, temveč so ti del bivalnega okolja, v
katerem sobivajo različne generacije. Zelena hiša se umešča v izredno lep, ozelenel del mesta, saj se v neposredni bližini objekta nahaja
gozd, skozi katerega sprehajalna pot vodi mimo že pred leti urejenega fitnesa na prostem do ribnika na Resi.
Ddr. David Bogataj je za naš časopis poudaril, da financiranje bivanja in oskrbe teoretično že sedaj omogoča obstoječa zakonodaja, v
kolikor bi država oz. njene zavarovalnice zakonodajo dosledno upoštevale, izvajale in pravice tudi dodelile vsem, ki jim po zakonu
pripadajo: »In sicer bi moral skladno s 23. členom ZZVZZ-NPB25 Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveniji v celoti kriti izdatke za
patronažne obiske, zdravljenje in nego na domu in v socialnovarstvenih zavodih, za vse enako kakovostno, tudi v Zeleni hiši. Za
financiranje izdatkov za socialno oskrbo je zadolžen ZPIZ (dodatek za pomoč in postrežbo, 99-101 člen ZPIZ-2: denarni prejemek, ki ga
upravičenec pridobi v primeru, ko ne more samostojno opravljati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb). Ker pa je Zelena hiša dom,
mesto stalnega bivališča starostnika, je starostnik upravičen tudi do sofinanciranja občine, kot vsi drugi, ki jim je zagotovljena
socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu. Kombinacija virov iz teh pravic bi morala zadostovati za visoko kakovost oskrbe v
Zeleni hiši. Zato lahko občina oziroma skupnost izpelje predlagano oskrbo brez težko pričakovanega Zakona o dolgotrajni oskrbi, le
zakonska določila je treba v celoti upoštevati.«
Za podrobnejše informacije v zvezi z možnostjo nastanitve v Zeleni hiši in pri pomoči pri pridobivanju pravic iz nacionalnih socialnih
zavarovalnih shem se lahko potencialni interesenti za bivanje v Zeleni hiši obrnejo na sodelavko Zavoda INRISK, dr. Marto Kavšek, tel.
031 693 199.
Bojana Mavsar

47

Posavskiobzornik.si
Država: Slovenija

10.08.2020
Ponedeljek, 08:55

Kazalo

https://www.posavskiobzornik.si/ne-spreglejte/sreb...

6/6

Prispevek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.
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#povezujemoposavje
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Gradbeni zakon: po 2 letih že vrsta sprememb
Avtor: Nadja Jurca - 10. avgusta, 2020

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega
Gradbenega zakona (GZ-1). Kot kaže, se obeta kar nekaj sprememb, ki pomenijo
nadgradnjo trenutno veljavnega Gradbenega zakona.

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

Kot navajajo na strani MOP, predlagani zakon “uresničuje cilje administrativne
razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja
učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z
vpeljavo elementov digitalizacije”
S prenovo zakona naj bi se nadgradili dosedanji že uveljavljeni postopki na podlagi
ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, ki so se v času, odkar je GZ v veljavi, pokazale.
Namen je omogočiti hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri
enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri
graditvi.

Ključne spremembe:
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uvedba »manjše rekonstrukcije« s ciljem, da se olajša gradnja dvigal pri obstoječih
stavbah in drugih manjših posegov v objekte;
da se omogoči hitre odzive gospodarstva na trenutne trende na trgu, se med začasne
objekte dodaja tudi začasna skladišča;
poudarjen je prehod na elektronsko poslovanje in komuniciranje z udeleženci pri
graditvi;
jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti
začetek gradnje ali pridobiti uporabno dovoljenje;
ponovno se omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne z
gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
na novo se določa pristojnost MOP tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih
v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi
Vlada RS;
izboljšuje se problem izbire vodje projekta, in podrobneje ureja naloge investitorja,
izvajalca in vodje del;
uvaja se pregled dokumentacije za izvedbo, kadar so uporabljene »nestandardne«
metode projektiranja;
z namenom hitrejšega in bolj učinkovitega pridobivanja gradbenih dovoljenj so
predlagane rešitve za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in postopka pred
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upravnim organom;
rešitve iz interventnih zakonov, sprejetih v času epidemije, se na ustrezen način
prenašajo v redno zakonodajo;
bolj natančno je urejen postopek integralnega dovoljenja in prevlade javne koristi;
prijava začetka gradnje se bolje prilagaja vrsti gradnje;
plačilo komunalnega prispevka se iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas
pred prijavo začetka gradnje;
poenostavlja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za
enostanovanjske stavbe;
izvršuje se sodba Ustavnega sodišča RS, vezana na zagotavljanje edinega prebivališča;
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s spremembami se odpravlja ovire pri legalizaciji objektov;
za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja
uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek.

Nadja Jurca
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Urednica portala MojPrihranek.si
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NAJNOVEJŠE
11 min

Slovenski klubi
favoriti

16 min

NSi in slovenski
Sebastian Kurz

18 min

Kdor biciklira,
slabo ne misli

18 min

Teorije zarote:
Nevidna
sovražnika,
povezana s
Kitajsko

18 min

Votlo obdobje
neke Pesnice
Vse objave

Tujci že mešajo štrene domačim
gradbincem
Četudi so javne posle v minulih letih praviloma dobivala domača podjetja,
pa utegne ustaljeni ritem kmalu porušiti razpis za gradnjo predorov na
trasi drugega tira, pri katerem so ključni pretendenti za posel kitajske in
turške gradbene multinacionalke.

Med najuspešnejšimi družbami pri naskakovanju javnih poslov
so družbe koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in Kolektor
Koling podpisala za 60,4 milijona evrov pogodb z različnimi
javnimi investitorji. (Foto: Matjaž Rušt)

Družba 2TDK bo, če bodo stvari tekle tako, kot si
vodstvo družbe prizadeva, do konca letošnjega
leta na razpisu izbrala eno ali dve družbi, ki jima
bo oddala gradnjo osmih predorov na trasi
drugega tira med Divačo in Koprom. Razpisa, s
katerima družba 2TDK pravkar išče gradbince,
sta skupaj ocenjena na približno 700 milijonov
evrov. 2TDK se bo z oddajo tega posla bržkone
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zavihtela na vrh lestvice javnih naročnikov, ki
oddajo največ del preko javnih naročil. Danes
družbe 2TDK na tej lestvici ni.

Neznačilno leto
Letošnje leto z vidika javnega naročanja sicer ni
statistično značilno, saj je epidemija dodobra
premešala vrstni red javnih naročnikov, ki oddajo
največ poslov. Nenadoma na vrhu lestvice
kraljuje zavod za blagovne rezerve, ki je letos z
naročili medicinske in zaščitne opreme podpisal
že za več kot 200 milijonov evrov pogodb z
različnimi podjetji. Bržkone bo zavod za
blagovne rezerve z vse bolj pričakovanim drugim
valom epidemije na tej lestvici tudi ostal, saj
lahko sklepamo, da bo v zadnjem četrtletju
znova okrepil nabave zaščitne opreme (pod
pogojem, seveda, da bo tudi tokrat zadolžen za
centralno nabavo te opreme).
Lani, za primerjavo, je zavod za blagovne
rezerve v vsem letu prek javnih razpisov oddal

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

za 22,7 milijona evrov javnih naročil, skoraj
desetkrat manj kot v prvih sedmih mesecih
letošnjega leta. Več kot polovico pogodb je
podpisal z enim samim naročnikom, Petrolom.
Medicinske opreme je nabavil zgolj za dobrih
650 tisočakov.
Medicinska oprema torej ni bila med blagom in
storitvami, ki jih je država preko javnih razpisov
najbolj iskala. To so bile gradbene storitve,
zahvaljujoč dragi gradnji avtocest in drugih cest,
že desetletja.

Ceste in železnice
Na drugem mestu med javnimi naročniki, ki
oddajo največ del, je tako že desetletja Družba
za avtoceste (Dars). Ta je v prvih sedmih
mesecih letošnjega leta podpisala za slabih 200
milijonov evrov pogodb z različnimi družbami,
kar je skoraj 100 milijonov več kot lani v približno
istem času. Levji delež oddanih poslov gre na
račun enega samega, in sicer slabih sto
milijonov vredne gradnje druge cevi predora
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Karavanke. Četudi je Dars razpis objavil že leta
2017, je namreč zaradi kar štirih etap pritožb
domačih gradbincev, s Kolektorjem in Gorenjsko
gradbeno družbo na čelu, pogodbo z izbrano
turško družbo podpisal več kot dve leti kasneje.
Zaradi podobnega razloga kot Dars je med
družbami, ki oddajo največ poslov, tudi državna
Družba za infrastrukturo, ki je zadolžena za
gradnjo in obnovo 39.000 kilometrov glavnih in
regionalnih cest, pa tudi obnovo železnic. Letos
je denimo podpisala že za 73,3 milijona evrov
pogodb, v lanskem letu za 417,2 milijona evrov,
skoraj v celoti s slovenskimi gradbenimi podjetji
(letos prednjačijo VOC Celje, CVP, GMW in
Kolektor, lani pa Pomgrad, Iskra, Železniško
gradbeno podjetje ter družbe koncerna
Kolektor). Tako se je pred nekaj dnevi končala
še ena etapa obnove železniške proge na
odseku Zidani Most–Celje, ki je trenutno največji
projekt posodobitve obstoječega železniškega
omrežja. Obnova odseka se je začela leta 2017
in je vredna 282 milijonov evrov (od tega je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov
evropskih sredstev).

Kolektor izrinili Turki
Statistična analiza podatkov javnih naročil
razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana
domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso
je letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz
Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju
dobrih 98 milijonov evrov vredne gradnje druge
cevi predora Karavanke.
Sicer pa so med najuspešnejšimi družbami pri
pridobivanju javnih poslov gotovo družbe znotraj
koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in
Kolektor Koling podpisala za 60,4 milijona evrov
pogodb z različnimi javnimi investitorji. Lani v
vsem letu je bil Kolektor absolutni kralj javnih
naročil. Podpisal je za 143 milijonov evrov
pogodb.
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Letos sta na drugem mestu v energetska dela
usmerjeni družbi C & G in Dalekovod, ki sta julija
z Elesom podpisali pogodbo za gradnjo okoli
120 milijonov evrov vrednega daljnovoda med
Slovenijo in Madžarsko Cirkovce–Pince. Med
uspešnejšimi slovenskimi družbami sta tudi
Gorenjska gradbena družba, letos je z javnimi
investitorji podpisala za slabih 30 milijonov evrov
pogodb, in družba VG5, ki je podpisala za 27
milijonov evrov pogodb. Podobno so tudi lani po
uspešnosti naskakovanja javnih poslov
Kolektorju sledili Pomgrad, ki je podpisal za 82,4
milijona evrov pogodb z javnimi investitorji, ter
Gorenjska gradbena družba, ki je podpisala za
54,8 milijona evrov pogodb.
Ekonomist Jože P. Damijan je izračunal, da se z
vidika dodane vrednosti državi najbolj splača, če
posel odda domačim gradbincem, saj so
makroekonomski učinki – torej prihodki za
domača podjetja, zaposlitve in fiskalni učinki –
precej večji, kot če posel izvaja tuje podjetje. Pri
gradbenem poslu v vrednosti 100 milijonov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

evrov, ki ga dobi domači izvajalec, 35 milijonov
evrov ostane domačim podizvajalcem, 21
milijonov gre za materialne stroške, 11 milijonov
za uvožene vložke, 12 milijonov za plače, 13
milijonov za poslovni presežek (amortizacija in
dobiček), 8 milijonov pa za davke. Če posel dobi
tuje podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in
delavce, pri nas pa plačuje elektriko, komunalne
storitve ter material, od posla v vrednosti 100
milijonov evrov v Sloveniji ostane le okoli 20
milijonov evrov, je zapisal.
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Tujci že mešajo štrene domačim
gradbincem
Četudi so javne posle v minulih letih praviloma dobivala domača podjetja,
pa utegne ustaljeni ritem kmalu porušiti razpis za gradnjo predorov na
trasi drugega tira, pri katerem so ključni pretendenti za posel kitajske in
turške gradbene multinacionalke.

Med najuspešnejšimi družbami pri naskakovanju javnih poslov
so družbe koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in Kolektor
Koling podpisala za 60,4 milijona evrov pogodb z različnimi
javnimi investitorji. (Foto: Matjaž Rušt)

Družba 2TDK bo, če bodo stvari tekle tako, kot si
vodstvo družbe prizadeva, do konca letošnjega
leta na razpisu izbrala eno ali dve družbi, ki jima
bo oddala gradnjo osmih predorov na trasi
drugega tira med Divačo in Koprom. Razpisa, s
katerima družba 2TDK pravkar išče gradbince,
sta skupaj ocenjena na približno 700 milijonov
evrov. 2TDK se bo z oddajo tega posla bržkone
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zavihtela na vrh lestvice javnih naročnikov, ki
oddajo največ del preko javnih naročil. Danes
družbe 2TDK na tej lestvici ni.

Neznačilno leto
Letošnje leto z vidika javnega naročanja sicer ni
statistično značilno, saj je epidemija dodobra
premešala vrstni red javnih naročnikov, ki oddajo
največ poslov. Nenadoma na vrhu lestvice
kraljuje zavod za blagovne rezerve, ki je letos z
naročili medicinske in zaščitne opreme podpisal
že za več kot 200 milijonov evrov pogodb z
različnimi podjetji. Bržkone bo zavod za
blagovne rezerve z vse bolj pričakovanim drugim
valom epidemije na tej lestvici tudi ostal, saj
lahko sklepamo, da bo v zadnjem četrtletju
znova okrepil nabave zaščitne opreme (pod
pogojem, seveda, da bo tudi tokrat zadolžen za
centralno nabavo te opreme).
Lani, za primerjavo, je zavod za blagovne
rezerve v vsem letu prek javnih razpisov oddal
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za 22,7 milijona evrov javnih naročil, skoraj
desetkrat manj kot v prvih sedmih mesecih
letošnjega leta. Več kot polovico pogodb je
podpisal z enim samim naročnikom, Petrolom.
Medicinske opreme je nabavil zgolj za dobrih
650 tisočakov.
Medicinska oprema torej ni bila med blagom in
storitvami, ki jih je država preko javnih razpisov
najbolj iskala. To so bile gradbene storitve,
zahvaljujoč dragi gradnji avtocest in drugih cest,
že desetletja.

Ceste in železnice
Na drugem mestu med javnimi naročniki, ki
oddajo največ del, je tako že desetletja Družba
za avtoceste (Dars). Ta je v prvih sedmih
mesecih letošnjega leta podpisala za slabih 200
milijonov evrov pogodb z različnimi družbami,
kar je skoraj 100 milijonov več kot lani v približno
istem času. Levji delež oddanih poslov gre na
račun enega samega, in sicer slabih sto
milijonov vredne gradnje druge cevi predora
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Karavanke. Četudi je Dars razpis objavil že leta
2017, je namreč zaradi kar štirih etap pritožb
domačih gradbincev, s Kolektorjem in Gorenjsko
gradbeno družbo na čelu, pogodbo z izbrano
turško družbo podpisal več kot dve leti kasneje.
Zaradi podobnega razloga kot Dars je med
družbami, ki oddajo največ poslov, tudi državna
Družba za infrastrukturo, ki je zadolžena za
gradnjo in obnovo 39.000 kilometrov glavnih in
regionalnih cest, pa tudi obnovo železnic. Letos
je denimo podpisala že za 73,3 milijona evrov
pogodb, v lanskem letu za 417,2 milijona evrov,
skoraj v celoti s slovenskimi gradbenimi podjetji
(letos prednjačijo VOC Celje, CVP, GMW in
Kolektor, lani pa Pomgrad, Iskra, Železniško
gradbeno podjetje ter družbe koncerna
Kolektor). Tako se je pred nekaj dnevi končala
še ena etapa obnove železniške proge na
odseku Zidani Most–Celje, ki je trenutno največji
projekt posodobitve obstoječega železniškega
omrežja. Obnova odseka se je začela leta 2017
in je vredna 282 milijonov evrov (od tega je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov
evropskih sredstev).

Kolektor izrinili Turki
Statistična analiza podatkov javnih naročil
razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana
domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso
je letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz
Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju
dobrih 98 milijonov evrov vredne gradnje druge
cevi predora Karavanke.
Sicer pa so med najuspešnejšimi družbami pri
pridobivanju javnih poslov gotovo družbe znotraj
koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in
Kolektor Koling podpisala za 60,4 milijona evrov
pogodb z različnimi javnimi investitorji. Lani v
vsem letu je bil Kolektor absolutni kralj javnih
naročil. Podpisal je za 143 milijonov evrov
pogodb.
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Letos sta na drugem mestu v energetska dela
usmerjeni družbi C & G in Dalekovod, ki sta julija
z Elesom podpisali pogodbo za gradnjo okoli
120 milijonov evrov vrednega daljnovoda med
Slovenijo in Madžarsko Cirkovce–Pince. Med
uspešnejšimi slovenskimi družbami sta tudi
Gorenjska gradbena družba, letos je z javnimi
investitorji podpisala za slabih 30 milijonov evrov
pogodb, in družba VG5, ki je podpisala za 27
milijonov evrov pogodb. Podobno so tudi lani po
uspešnosti naskakovanja javnih poslov
Kolektorju sledili Pomgrad, ki je podpisal za 82,4
milijona evrov pogodb z javnimi investitorji, ter
Gorenjska gradbena družba, ki je podpisala za
54,8 milijona evrov pogodb.
Ekonomist Jože P. Damijan je izračunal, da se z
vidika dodane vrednosti državi najbolj splača, če
posel odda domačim gradbincem, saj so
makroekonomski učinki – torej prihodki za
domača podjetja, zaposlitve in fiskalni učinki –
precej večji, kot če posel izvaja tuje podjetje. Pri
gradbenem poslu v vrednosti 100 milijonov
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evrov, ki ga dobi domači izvajalec, 35 milijonov
evrov ostane domačim podizvajalcem, 21
milijonov gre za materialne stroške, 11 milijonov
za uvožene vložke, 12 milijonov za plače, 13
milijonov za poslovni presežek (amortizacija in
dobiček), 8 milijonov pa za davke. Če posel dobi
tuje podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in
delavce, pri nas pa plačuje elektriko, komunalne
storitve ter material, od posla v vrednosti 100
milijonov evrov v Sloveniji ostane le okoli 20
milijonov evrov, je zapisal.
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povezana s
Kitajsko
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Votlo obdobje
neke Pesnice
Vse objave

Tujci že mešajo štrene domačim
gradbincem
Četudi so javne posle v minulih letih praviloma dobivala domača podjetja,
pa utegne ustaljeni ritem kmalu porušiti razpis za gradnjo predorov na
trasi drugega tira, pri katerem so ključni pretendenti za posel kitajske in
turške gradbene multinacionalke.

Med najuspešnejšimi družbami pri naskakovanju javnih poslov
so družbe koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in Kolektor
Koling podpisala za 60,4 milijona evrov pogodb z različnimi
javnimi investitorji. (Foto: Matjaž Rušt)

Družba 2TDK bo, če bodo stvari tekle tako, kot si
vodstvo družbe prizadeva, do konca letošnjega
leta na razpisu izbrala eno ali dve družbi, ki jima
bo oddala gradnjo osmih predorov na trasi
drugega tira med Divačo in Koprom. Razpisa, s
katerima družba 2TDK pravkar išče gradbince,
sta skupaj ocenjena na približno 700 milijonov
evrov. 2TDK se bo z oddajo tega posla bržkone
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zavihtela na vrh lestvice javnih naročnikov, ki
oddajo največ del preko javnih naročil. Danes
družbe 2TDK na tej lestvici ni.

Neznačilno leto
Letošnje leto z vidika javnega naročanja sicer ni
statistično značilno, saj je epidemija dodobra
premešala vrstni red javnih naročnikov, ki oddajo
največ poslov. Nenadoma na vrhu lestvice
kraljuje zavod za blagovne rezerve, ki je letos z
naročili medicinske in zaščitne opreme podpisal
že za več kot 200 milijonov evrov pogodb z
različnimi podjetji. Bržkone bo zavod za
blagovne rezerve z vse bolj pričakovanim drugim
valom epidemije na tej lestvici tudi ostal, saj
lahko sklepamo, da bo v zadnjem četrtletju
znova okrepil nabave zaščitne opreme (pod
pogojem, seveda, da bo tudi tokrat zadolžen za
centralno nabavo te opreme).
Lani, za primerjavo, je zavod za blagovne
rezerve v vsem letu prek javnih razpisov oddal

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

za 22,7 milijona evrov javnih naročil, skoraj
desetkrat manj kot v prvih sedmih mesecih
letošnjega leta. Več kot polovico pogodb je
podpisal z enim samim naročnikom, Petrolom.
Medicinske opreme je nabavil zgolj za dobrih
650 tisočakov.
Medicinska oprema torej ni bila med blagom in
storitvami, ki jih je država preko javnih razpisov
najbolj iskala. To so bile gradbene storitve,
zahvaljujoč dragi gradnji avtocest in drugih cest,
že desetletja.

Ceste in železnice
Na drugem mestu med javnimi naročniki, ki
oddajo največ del, je tako že desetletja Družba
za avtoceste (Dars). Ta je v prvih sedmih
mesecih letošnjega leta podpisala za slabih 200
milijonov evrov pogodb z različnimi družbami,
kar je skoraj 100 milijonov več kot lani v približno
istem času. Levji delež oddanih poslov gre na
račun enega samega, in sicer slabih sto
milijonov vredne gradnje druge cevi predora
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Karavanke. Četudi je Dars razpis objavil že leta
2017, je namreč zaradi kar štirih etap pritožb
domačih gradbincev, s Kolektorjem in Gorenjsko
gradbeno družbo na čelu, pogodbo z izbrano
turško družbo podpisal več kot dve leti kasneje.
Zaradi podobnega razloga kot Dars je med
družbami, ki oddajo največ poslov, tudi državna
Družba za infrastrukturo, ki je zadolžena za
gradnjo in obnovo 39.000 kilometrov glavnih in
regionalnih cest, pa tudi obnovo železnic. Letos
je denimo podpisala že za 73,3 milijona evrov
pogodb, v lanskem letu za 417,2 milijona evrov,
skoraj v celoti s slovenskimi gradbenimi podjetji
(letos prednjačijo VOC Celje, CVP, GMW in
Kolektor, lani pa Pomgrad, Iskra, Železniško
gradbeno podjetje ter družbe koncerna
Kolektor). Tako se je pred nekaj dnevi končala
še ena etapa obnove železniške proge na
odseku Zidani Most–Celje, ki je trenutno največji
projekt posodobitve obstoječega železniškega
omrežja. Obnova odseka se je začela leta 2017
in je vredna 282 milijonov evrov (od tega je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

investitor, DRSI, pridobil 90,6 milijona evrov
evropskih sredstev).

Kolektor izrinili Turki
Statistična analiza podatkov javnih naročil
razkriva, da je v gradbeništvu večina del oddana
domačim gradbenim podjetjem. Ustaljeno prakso
je letos nekoliko pretresla turška družba Cengiz
Insaat, ki je bila uspešna pri naskakovanju
dobrih 98 milijonov evrov vredne gradnje druge
cevi predora Karavanke.
Sicer pa so med najuspešnejšimi družbami pri
pridobivanju javnih poslov gotovo družbe znotraj
koncerna Kolektor; letos sta Kolektor CPG in
Kolektor Koling podpisala za 60,4 milijona evrov
pogodb z različnimi javnimi investitorji. Lani v
vsem letu je bil Kolektor absolutni kralj javnih
naročil. Podpisal je za 143 milijonov evrov
pogodb.
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Letos sta na drugem mestu v energetska dela
usmerjeni družbi C & G in Dalekovod, ki sta julija
z Elesom podpisali pogodbo za gradnjo okoli
120 milijonov evrov vrednega daljnovoda med
Slovenijo in Madžarsko Cirkovce–Pince. Med
uspešnejšimi slovenskimi družbami sta tudi
Gorenjska gradbena družba, letos je z javnimi
investitorji podpisala za slabih 30 milijonov evrov
pogodb, in družba VG5, ki je podpisala za 27
milijonov evrov pogodb. Podobno so tudi lani po
uspešnosti naskakovanja javnih poslov
Kolektorju sledili Pomgrad, ki je podpisal za 82,4
milijona evrov pogodb z javnimi investitorji, ter
Gorenjska gradbena družba, ki je podpisala za
54,8 milijona evrov pogodb.
Ekonomist Jože P. Damijan je izračunal, da se z
vidika dodane vrednosti državi najbolj splača, če
posel odda domačim gradbincem, saj so
makroekonomski učinki – torej prihodki za
domača podjetja, zaposlitve in fiskalni učinki –
precej večji, kot če posel izvaja tuje podjetje. Pri
gradbenem poslu v vrednosti 100 milijonov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

evrov, ki ga dobi domači izvajalec, 35 milijonov
evrov ostane domačim podizvajalcem, 21
milijonov gre za materialne stroške, 11 milijonov
za uvožene vložke, 12 milijonov za plače, 13
milijonov za poslovni presežek (amortizacija in
dobiček), 8 milijonov pa za davke. Če posel dobi
tuje podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in
delavce, pri nas pa plačuje elektriko, komunalne
storitve ter material, od posla v vrednosti 100
milijonov evrov v Sloveniji ostane le okoli 20
milijonov evrov, je zapisal.
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Gradbeni zakon: po 2 letih že vrsta sprememb

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1).
Kot kaže, se obeta kar nekaj sprememb, ki pomenijo nadgradnjo trenutno veljavnega Gradbenega zakona.
Kot navajajo na strani MOP, predlagani zakon “uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve
trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov
ter prilagoditve [...]
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