Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 8. 2020
Število objav: 5
Internet: 4
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 2
Inženirski dan: 0
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Naslov

Okoljsko inšpekcijo grajajo tudi njeni nadzorniki

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Urška Rus

Teme

Gradbeni zakon

...novimi sodelavci – če in ko jih bodo dejansko zaposlili – torej odpravila dolgoletne zaostanke? Na inšpektoratu so
spomnili, da bi morali zgolj na podlagi gradbenega zakona že lani zaposliti 15 novih gradbenih inšpektorjev, v letu 2020
pa še deset, vendar do tega za zdaj še ni prišlo Letos ni denarja za izvršbe Nezadostna...

Naslov

Deloitte: Gradbene družbe se bodo morale

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...eno večjih težav gradbene panoge po vsem svetu – tradicionalne poslovne procese in nizko stopnjo informatizacije.
To ni kakšna posebna novica, saj so inženirji in tudi vodstva gradbenih podjetij znani po konservativnosti in odporu do
novih tehnologij. Novinarji to opazimo po precej veliki zadržanosti do medijev,...

Naslov

Razmišljate o samograditeljstvu?

Medij

Gradimo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...postavlja visoke zahteve, zato je po mnenju stroke praktično nemogoče. Pustimo za zdaj ob strani zahteve, ki jih
investitorju in izvajalcu predpisuje gradbeni zakon. „Samograditeljstvo pade v trenutku, ko najamete zgolj enega
izvajalca!“ Samograditeljstvo namreč ne pomeni, da boste na primer sami naredili izkope in...

Naslov

Kulturna dediščina - ponos ali breme?

Medij

Rogaške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Lucija Čakš

Teme

Gradbena parcela

Stran: 29

Površina: 446 cm2

...izbrisanega, razvrednotenega) skoraj 5 % celotnega dediščinskega fonda v Sloveniji. Nemalokrat lastniki ali bodoči
kupci v dediščini vidijo le poceni gradbeno parcelo: »Porušili bomo staro in zgradili novo!« Takšen način razmišljanja
se prepogosto podreja zgolj trenutnim arhitekturnim modnim muham, ki ni v sozvočju s...

Naslov

NOVA24TV: Tako je tranzicijski tajkun Herman Rigelnik z družbo Protej ogoljufal male
delničarje z mizerno ponujeno ceno za delnico ob kupnini 232,2 milijonov evrov Triganita
za lastništvo Adria Mobila!

Medij

Vzmd.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 8. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nekdanjega predsednika države Milana Kučana in med ustanovnimi člani Foruma 21. Rigelnik si je svojo pot do
premoženja koval kot minister za industrijo, gradbeništvo in energetiko v Zemljaričevi vladi. Kasneje je služboval še v
Gorenju in v podružnici Ljubljanske banke v Nemčiji. Od leta 1992 do 1994 je bil predsednik...
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Dnevnik.si
NEZAKONITE GRADNJE

Urška Rus
NAJNOVEJŠE
14. avgust
2020 04:21
14. avgust 2020 5:43
5 min
Pevke v kletke,
Predviden čas
branja:
5 min
liščki
na krožnike
5 min

Dostavljanje
hrane na dom: V
pametnih hišah ni
napitnin

20 min

#reportaža Black
lives matter: Črne
Marije v belih
cerkvah

20 min

Do zadnje strani:
Večletno
filigransko
brušenje sloga

28 min

Najboljši rock
kitaristi vseh
časov

Okoljsko inšpekcijo grajajo tudi
njeni nadzorniki
Če je v Sloveniji po ocenah stroke okoli 400.000 neskladnih gradenj, ki
odstopajo od pridobljenega gradbenega dovoljenja, 9000 pa jih je zgrajenih na
črno, gradbeni inšpektorji v povprečju porušijo tri nelegalne objekte na leto.
Grajo zaradi neučinkovitosti so si zato prislužili tudi od inšpektorata za javni
sektor.

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

Vse objave

Število izvršljivih zadev, ki se nabirajo na gradbeni
inšpekciji, je konec lanskega leta doseglo rekordnih
2194 zadev. Gre za primere nelegalnih objektov, za
katere je bil že izdan izvršljiv in pravnomočen sklep,
da jih inšpekcija lahko poruši, in torej le še čakajo, da
pridejo na vrsto. V zadnjih šestih letih se je število
takšnih primerov »na čakanju« skoraj podvojilo.
A medtem ko se število izvršljivih zadev povečuje s
tempom okoli 150 novih izvršljivih zadev na leto,
gradbeni inšpektorji nelegalne objekte rušijo s
tempom okoli tri rušitve na leto. Lani so porušili pet
objektov, 157 so jih porušili graditelji sami, 275 pa jih
je bilo legaliziranih. Na inšpekciji so tako lani
zaključili 437 zadev. Za primerjavo: po ocenah stroke
je v Sloveniji 9000 objektov, ki so zgrajeni na črno,
še bistveno več, okoli 400.000, pa je neskladnih
gradenj, ki bolj ali manj odstopajo od pridobljenega
gradbenega dovoljenja.
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Glede na razkorak med številom črnih gradenj,
številom zaključenih zadev in zadev »na čakanju« na
izvršitev, se nekateri prijavitelji sprašujejo, v čem je
NAJNOVEJŠE

inšpekciji preživi 99,9 odstotka črnih gradenj, brez

5 min

Pevke v kletke,
liščki na krožnike

inšpekcije bi jih pač malenkost več, sto odstotkov. Ali

5 min

Dostavljanje
hrane na dom: V
pametnih hišah ni
napitnin

(njegove podatke hranimo v uredništvu).

20 min

20 min

28 min

#reportaža Black
lives matter: Črne
Marije v belih
cerkvah
Do zadnje strani:
Večletno
filigransko
brušenje sloga
Najboljši rock
kitaristi vseh
časov
Vse objave

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

sploh smisel delovanja gradbene inšpekcije. »Ob

ne bi bilo praktično vseeno?« se sprašuje naš bralec

Nadzor potrdil očitke o
neučinkovitosti
Da so postopki, ki jih vodi inšpektorat za okolje in
prostor, pod katerega sodi gradbena inšpekcija,
predolgotrajni, so že večkrat opozorili tudi nadzorniki
na inšpektoratu za javni sektor. V nadzorih v letih
2016, 2017 in 2018 so ugotovili, da so okoljski
inšpektorji neučinkoviti in neodzivni, postopki pa se
ne izvajajo ali pa se ne izvajajo ažurno. V več
primerih se je izkazalo, da inšpektorji upravne
izvršbe ne vodijo ali pa je ne vodijo kontinuirano.
»Tudi po več let po izvršljivi odločbi ne izdajo sklepa
o dovolitvi izvršbe oziroma ne ugotavljajo izvršljivosti
odločb ali pa ne nadaljujejo izvršilnega postopka,«
so v zapisniku povzeli upravni inšpektorji.
Zaznane nepravilnosti po njihovih besedah kažejo na
hujše kršitve instrukcijskih rokov, na kršenje načela
ekonomičnosti postopka, neizvrševanje predpisanih
obveznosti ali njihovo neizvajanje v zakonsko
predpisanih rokih, marsikdaj pa tudi na
nestrokovnost. »Posledica takšnih ravnanj je tako
prikrajšanje javnega interesa kot tudi prikrajšanje
pravic oziroma pravnih koristi strank v inšpekcijskem
postopku,« so opozorili upravni inšpektorji.
Čeprav so nadzori potekali na vseh inšpekcijah, ki
sodijo pod inšpektorat za okolje in prostor, je bil večji
del vezan prav na gradbeno inšpekcijo, saj se je na
njeno delo nanašala tudi večina prejetih pripomb.
Lani podobnega nadzora niso ponovili, saj so bili, kot
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pravijo, pretekli trije nadzori zelo obsežni,
inšpektoratu za okolje pa so ob tem odredili vrsto
ukrepov za izboljšanje stanja.
NAJNOVEJŠE
5 min

5 min

20 min

20 min

28 min

Pevke v kletke,
liščki na krožnike
Dostavljanje
hrane na dom: V
pametnih hišah ni
napitnin
#reportaža Black
lives matter: Črne
Marije v belih
cerkvah
Do zadnje strani:
Večletno
filigransko
brušenje sloga
Najboljši rock
kitaristi vseh
časov

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

Vse objave

Kje so rezultati?
Na inšpektoratu za okolje in prostor zagotavljajo, da
so ukrepe za večjo učinkovitost tudi implementirali.
Med drugim so izpostavili pospešeno reševanje
starih zadev in določitev minimalnega obsega dela
inšpektorja. Večino ukrepov so, kot pravijo, začeli
pospešeno izvajati v letu 2017, kar se je po njihovih
besedah že odrazilo v rezultatih dela v letu 2018,
zlasti pa v lanskem letu.
A podatkov, ki bi dokazovali večjo učinkovitost
gradbene inšpekcije, nam z inšpektorata niso
posredovali. Podatki, ki jih navajajo v letnih poročilih,
kažejo celo, da se je število rešenih inšpekcijskih
zadev leta 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo
za 38 odstotkov, število rešenih prekrškovnih zadev
pa za 49 odstotkov.

Obljubljajo deset novih
zaposlitev
Na inšpektoratu zagotavljajo, da bodo ukrepe za
povečanje učinkovitosti nadaljevali, a ob tem
poudarjajo, da bo treba za zagotovitev učinkovitega
inšpekcijskega nadzora predvsem bistveno povečati
število inšpektorjev.
Da je glavni razlog za dosedanjo neučinkovitost
gradbene inšpekcije kadrovska podhranjenost, so
prepričani tudi na pristojnem ministrstvu za okolje in
prostor. V prihodnjem letu naj bi zato vendarle
zaposlili deset novih sodelavcev. »Pričakuje se
najmanj deset novih zaposlitev, ki bodo prispevale k
hitrejšemu vodenju inšpekcijskih postopkov ter
sprotni obravnavi prijav,« so zapisali.
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Bo okrepitev z desetimi novimi sodelavci – če in ko
jih bodo dejansko zaposlili – torej odpravila
dolgoletne zaostanke? Na inšpektoratu so spomnili,
NAJNOVEJŠE
5 min

Pevke v kletke,
liščki na krožnike

5 min

Dostavljanje
hrane na dom: V
pametnih hišah ni
napitnin

20 min

20 min

28 min

#reportaža Black
lives matter: Črne
Marije v belih
cerkvah
Do zadnje strani:
Večletno
filigransko
brušenje sloga
Najboljši rock
kitaristi vseh
časov

da bi morali zgolj na podlagi gradbenega zakona že
lani zaposliti 15 novih gradbenih inšpektorjev, v letu
2020 pa še deset, vendar do tega za zdaj še ni
prišlo…

Letos ni denarja za izvršbe
Nezadostna finančna sredstva so še ena težava,
ki po besedah inšpektorata za okolje in prostor
otežuje učinkovito delo. Lani so imeli inšpektorji za
izvajanje inšpekcijskih odločb po drugi osebi (torej
za rušenje nelegalnih objektov) na voljo 225.000
evrov, vendar so morali del tega zneska nameniti
tudi za izvršbe, za katere so sredstva založili v
preteklih letih. Za letos pa trenutno, kot pravijo,
sploh nimajo zagotovljenih sredstev za opravljanje
izvršb po drugi osebi. Zagotovljena sredstva bodo

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

Vse objave

namreč namenjena izključno nujnim okoljskim
izvršbam, kot je odstranitev gum iz gramoznice na
Dravskem polju in odpadkov, ki so nastali po
požaru v Ekosistemu.
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https://gradbenistvo.finance.si/8964446/Deloitte-G...

Deloitte: Gradbene družbe se bodo morale informatizirati
Čas branja: 1 min

1
14.08.2020 12:59

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

VASILIJ KRIVEC

Foto: Thinkstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

Deloitte&Touche >

Deloitte&Touche >
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Poročilo Deloitta Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019 med drugim poudarja
eno večjih težav gradbene panoge po vsem svetu – tradicionalne poslovne procese in
nizko stopnjo informatizacije.
To ni kakšna posebna novica, saj so inženirji in tudi vodstva gradbenih podjetij znani
po konservativnosti in odporu do novih tehnologij. Novinarji to opazimo po precej
veliki zadržanosti do medijev, saj do informacij pridemo težje kot pri podjetjih drugih
panog. Pomembno pa je, da na to tematiko opozori tudi mednarodna svetovalna
družba. V poročilu tako pri Deloittu poudarjajo, da je gradbeništvo tradicionalen
sektor z eno najnižjih stopenj rasti v zadnjih 30 letih. Vendar se je v zadnjih letih
pojavilo nekaj trendov, ki bodo pomembno vplivali na prihodnost panoge. Zaradi
pandemije COVID-19 gradbena podjetja po vsem svetu vse bolj smelo vpeljujejo
industrijske in digitalne tehnologije. Napredna področja, kot sta umetna inteligenca
in analitika, lahko gradbenim podjetjem in s tem tudi vsej panogi zelo povišajo
dodano vrednost. Vendar je za zdaj le malo podjetjem uspelo razširiti rabo teh
tehnologij zunaj posameznih poskusnih projektov.
V Deloittu zato poudarjajo glavne spremembe, s katerimi bodo morala gradbena
podjetja, če bodo želela preživeti na trgu, izboljšati učinkovitost svojih proizvodnih in
tudi poslovnih procesov.

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

Inovacije. Digitalizacija, napredna analitika, umetna inteligenca, nadgrajena in
virtualna resničnost ter 3D-tiskanje imajo potencial za ustvarjanje dodane vrednosti.
Vendar jih lahko gospodarske družbe in druge institucije v celoti izkoristijo le z
ustrezno strategijo in organizacijsko kulturo.
Procesi in poslovanje. Za izvajalce sta pomembni industrializacija gradbene
dejavnosti ter proaktivnost pri upravljanju procesov in poslovanju. To bo eden izmed
pogojev, da bodo gradbena podjetja preživela v zelo konkurenčnem okolju.
Gradbeni materiali. Novi gradbeni materiali, kot so samopopravljivi beton,
aerogeli in nanomateriali, lahko precej vplivajo na gradbene stroške ter kakovost in
trajnost sredstev.
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Mednarodno poslovanje. V prihodnosti bodo verjetno zmagovala podjetja, ki
lahko prilagodijo svoje lokalne poslovne modele novim trgom in poslovnim okoljem.
Skladnost, predpisi in preglednost. Nujno je treba izboljšati prakse
zagotavljanja skladnosti v industriji, preobraziti način sklepanja pogodb in predpise
ter povečati preglednost v celotnem sektorju.
Trajnost. Trajnost postaja vse pomembnejša zahteva in podjetja morajo biti zmožna

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

uvajati izboljšave stroškovno učinkovito.
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RAZMIŠLJATE O
SAMOGRADITELJSTVU?

Razmislite ponovno ... V trenutku ko
najamete izvajalca, ki vam bo za
opravljeno delo izdal račun, postanete zgolj še investitor, ki najema izvajalce in podizvajalce.

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

Nov gradbeni zakon možnost samograditeljstva ali gradnje v lastni režiji sicer razširja, a mu hkrati postavlja visoke
zahteve, zato je po mnenju stroke praktično nemogoče.
Pustimo za zdaj ob strani zahteve, ki jih investitorju in izvajalcu predpisuje gradbeni zakon. „Samograditeljstvo pade v
trenutku, ko najamete zgolj enega izvajalca!“ Samograditeljstvo namreč ne pomeni, da boste na primer sami naredili
izkope in temelje ter pozidali zunanje in predelne stene, okna, elektronapeljavo in ogrevanje pa vam bodo vgradili
obrtniki ali podjetja.
Samograditeljstvo z brezplačno pomočjo
Samograditeljstvo, čeprav ga zakon izrecno ne opredeljuje, pomeni, da vsa potrebna dela izvedete sami, pri tem pa vam
lahko pomagajo sosedi, sorodniki, prijatelji, znanci. A njihova pomoč mora biti brezplačna, za opravljeno delo vam ne
smejo izstaviti računa. Lahko se sicer pretvarjate, da je fasader vaš prijatelj, ki dela zastonj, vendar bo to v resnici delo
na črno, ki ga preganja pristojna inšpekcija.
V trenutku ko najamete izvajalca, ki vam bo za opravljeno delo izdal račun, postanete zgolj še investitor, ki najema
izvajalce in podizvajalce. To pomeni, da morate z glavnim izvajalcem skleniti pisno pogodbo, na podlagi katere bo ta
namesto vas opravil vse z zakonom predpisane naloge. Med drugim mora imenovati tudi vodjo del, ki izvajalcu del pri
gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo
bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
Prav to, da je redko kdo s svojimi sosedi, znanci in sorodniki sposoben pri gradnji hiše opraviti prav vsa potrebna dela,
hkrati pa ne želi kršiti zakonodaje in najemati izvajalcev na črno, je razlog, da je samograditeljstva vse manj.
Nekateri se nadzoru gradnje v lastni režiji izogibajo
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Drugi razlog je, da tudi podjetja ali samostojni podjetniki, ki opravljajo vlogo nadzornika pri gradnji, niso najbolj
naklonjeni nadzoru nad gradnjo v lastni režiji. Samograditelj je hkrati investitor in izvajalec, kar ni najbolje, saj nadzoruje
samega sebe, pri tem pa prepogosto krši zapise in načrte projektne dokumentacije in tudi dokumentacije za izvedbo
gradnje, saj želi graditi čim ceneje. Ponavadi gre pri takih primerih za nasprotje interesov, zato je nadzor nad takšno
gradnjo otežen in se jih nadzorniki izogibajo.
Samograditelj se mora zavedati, da ga čaka zelo veliko obveznosti, ki jih bo moral izpolniti. Poleg zahtev, ki jih morajo
izpolniti kot investitorji, morajo izpolniti tudi vse zahteve, ki veljajo za izvajalce. Med drugim morajo tudi zavarovati
odgovornost za škodo.
Skleniti je treba vsaj tri pogodbe
Samograditelji morajo skleniti pogodbo s projektantom, ki bo izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja in tudi projekt za izvedbo del. Poleg tega morajo skleniti pogodbo z geodetom, ki bo prisoten pri
obvezni zakoličbi gradnje, o čemer bo podpisal tudi zapisnik. Že pred tem pa morajo skleniti pogodbo o nadzoru in
imenovati nadzornika.
Naloge samograditelja kot izvajalca pa so naslednje:
izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za
izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,
vodi gradbeni dnevnik,
prevzame zakoličbo na terenu,
pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,
zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne
obremenitve okolja,
izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu,
poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,
po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter
gradbišče ustrezno uredi,
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podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.
Pravočasno obveščanje nadzornika pred vsako pomembno fazo gradnje pomeni, da se brez njegove prisotnosti
naslednja faza ne sme nadaljevati. Glavne faze pa so izdelava temeljev, armiranobetonskih plošč, gradnja konstrukcije,
izvedba vseh pomembnih detajlov, vgradnja vseh napeljav... Izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti
lahko pripravi tudi nadzornik. Na koncu mora investitor zaprositi še za uporabno dovoljenje, na podlagi katerega dobi
hišno številko in nepremičnino lahko vpiše v ustrezne evidence.
Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora priložiti:
izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so
izpolnjene predpisane bistvene zahteve;
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
dokazilo o zanesljivosti objekta.
vir: žurnal24
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Kulturna dediščina - ponos ali breme?
Zaradi izbruha covida-19 je
bila občina Šmarje pri Jelšah v
preteklih dveh mesecih velikokv središču slovenske javnosti.
Novinarji pa so za svoj video- in

rat

Zgolj

BBBIHHPV

zaščitnik pred kužnimi obolenji
in njemu posvečena šmarska cerkev

postala

tako

sta

med

most

preteklostjo in sodobnostjo

ter

je postal

priča o urejenosti kraja

spoštljivem odnosu
svojih prednikov

J

.
Be

m

. 'T

jB&p

F

o bogati zgodovini,®

Bv
„

’

--

ali raje zahajamo v ■
* kraje,
kjer prevtadu-J

'

iBcj

m

H

fS&f

r

svojim stavb J
tkivom unikat,®

so s

,

u

vasice, ki pričajo®
o duši prebivalcev,®

je instant

te

jk

H

ipi

’

|

It

|{

1

|

|

Jt)- •’*«

tek

j
I

r

do

neosebna

*

arhitektura, ki za- ■
1 radi globalizacije ni «
m Jveč regionalno pre-®
poznavna in izgu®

blja stik z uporabni-®
' kom
prebivalcem*

-

Me,

pravzaprav

-

dediščine.

do skupne kulturne

Šmarje pri Jelšah že

Občina

boljših močeh, skrbi za kulturno
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