Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 6. 2020
Število objav: 8
Internet: 5
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 1
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Naslov

Gradbeništvo območja z evrom in EU padlo na najnižjo raven od začetka merjenja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 17. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aprila je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na stavbah upadel za 15,4 odstotka, na gradbenih
inženirskih objektih pa za 10 odstotkov. V EU se je obseg del na stavbah zmanjšal za 12,2 odstotka in na gradbenih
inženirskih objektih za 8,9 odstotka. Obseg del je upadel v vseh državah članicah, za katere so bili podatki na...

Naslov

Aprila so se aktivnosti v gradbeništvu v skrčile za 14 odstotkov glede na marec, največji
upad v Franciji

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aprila so se aktivnosti v gradbeništvu v skrčile za 14 odstotkov glede na marec, največji upad v Franciji 2 uri Obseg
del v gradbeništvu v EU se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšal za 11,7 odstotka, pri čemer se je gradnja stavb
zmanjšala za...

Naslov

Obrambni zid pred prevzemi in dampingom

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 18. 6. 2020

Avtor

Peter Žerjavič, Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 623 cm2

...pandemije covida-19 oslabljenih podjetij v režiji tujih podjetij, ki prejemajo državne subvencije, ali njihovim
izkrivljanjem konkurence na trgu, denimo v gradbeništvu. Glavna tarča obrambne strategije je Kitajska. Izvršna
podpredsednica evropske komisije Margrethe Vestager je opozorila, da moramo biti pazljivi, da odprtost...

Naslov

Velike zamude pri gradnji sončnih elektrarn. Razlog: prostorski predpisi

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 6. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 26

Površina: 1.085 cm
2

...preprečuje gradnjo velikih elektrarn Tretji segment so velike elektrarne s priključno močjo nad enim megavatom: »
Zaradi povsem zgrešene prostorske in gradbene zakonodaje je v tem segmentu izkupiček enak nič. Država dejansko
preprečuje, da bi zgradili kakršnokoli večjo elektrarno.« In povzetek? »Pri individualni samooskrbi...

Naslov

Da ne bo poplavljalo

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 6. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 170 cm2

BRNIJO GRADBENI STROJI Da ne bo poplavljalo Komunala Trebnje v Šentlovrencu gradi predvidene protipoplavne
ukrepe, ki so pogoj, da novi vrtec dobi uporabno dovoljenje ŠENTLOVRENC - V Šentlovrencu že od konca maja brnijo
gradbeni stroji. Komunala Trebnje gradi predvidene protipoplavne ukrepe, ki so
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Naslov

Gradbeni odpadki razburjajo Beltinčane

Medij

Lendavainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odpadkov. Mnogi prebivalci so prepričani, da gre za nedopusten poseg v okolje, nekateri pravijo, da se gradbeni
odpad zakopava na črno, a je lastnik podjetja Gradbeništvo Korošak d.o.o. iz Ižakovcev, Miran Korošak, to zanikal. Kot
je ta dejal, gre le za ruševine, v katerih ni bilo nobenih nevarnih odpadkov in dodal, da...

Naslov

11. številka eNovic projekta eProstor

Medij

Skupnostobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 17. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Evidenca stavbnih zemljišč

... Vzpostavitev posodobljene evidence državne meje Informacijska prenova Zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture (ZK GJI) Masovni zajem in evidenca stavbnih zemljišč Izvajanje 8. faze izboljšave zemljiškokatastrskega
prikaza Prvo spletno izobraževanje: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc Povezava do eNovic:...

Naslov

Gradbeništvo območja z evrom in EU padlo na najnižjo raven od začetka merjenja

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aprila je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na stavbah upadel za 15,4 odstotka, na gradbenih
inženirskih objektih pa za 10 odstotkov. V EU se je obseg del na stavbah zmanjšal za 12,2 odstotka in na gradbenih
inženirskih objektih za 8,9 odstotka. Obseg del je upadel v vseh državah članicah, za katere so bili podatki na...
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https://www.sta.si/2776233/gradbenistvo-obmocja-z-...
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Gradbeništvo območja z evrom in EU padlo na
najnižjo raven od začetka merjenja
Ukrepi za zajezitev koronavirusa v EU so aprila močno vplivali na gradbeništvo, obseg del je upadel na najnižjo raven od
začetka merjenja leta 1995, je objavil Eurostat. Obseg del je v območju z evrom na mesečni ravni upadel za 14,6
odstotka in na letni za 28,4 odstotka. V celotni EU je bil mesečni padec 11,7-odstoten, letni pa 24-odstoten.
Marca je po posodobljenih podatkih obseg del na mesečni ravni v območju z evrom upadel za 15,7 odstotka, v EU pa za
13,6 odstotka.
"V skupnem je obseg gradbenih del tako v območju z evrom kot v EU upadel na najnižjo raven od začetka merjenja leta
1995," je sporočil evropski statistični urad.
Aprila je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na stavbah upadel za 15,4 odstotka, na gradbenih inženirskih
objektih pa za 10 odstotkov. V EU se je obseg del na stavbah zmanjšal za 12,2 odstotka in na gradbenih inženirskih
objektih za 8,9 odstotka.
Obseg del je upadel v vseh državah članicah, za katere so bili podatki na voljo. Največji padec so beležile Francija (-32,6
odstotka), Španija (-26,3 odstotka) in Slovaška (-10 odstotkov). V Sloveniji je obseg del na mesečni ravni upadel za 7,1
odstotka.
Na letni ravni se je v območju evra obseg del na stavbah zmanjšal za 29,3 odstotka in na gradbenih inženirskih objektih
za 24,5 odstotka. V EU je bil obseg del na stavbah manjši za 24,6 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 21,4
odstotka.

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

Največji padec so imele Francija (-60,6 odstotka), Belgija (-39 odstotkov) in Španija (-32,6 odstotka). Rast so zabeležile
Romunija (+12,2 odstotka), Nemčija (+0,9 odstotka) in Finska (+0,6 odstotka). V Sloveniji se je obseg del glede na april
lani zmanjšal za 6,5 odstotka.
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https://live.finance.si/8962998/Aprila-so-se-aktiv...
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Aprila so se aktivnosti v gradbeništvu v skrčile za 14
odstotkov glede na marec, največji upad v Franciji
2 uri

Obseg del v gradbeništvu v EU se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšal
za 11,7 odstotka, pri čemer se je gradnja stavb zmanjšala za 12,2 odstotka,
aktivnosti v nizkih gradnjah pa za 8,9 odstotka. Aktivnosti v gradbeništvu
so se aprila glede na marec zmanjšale v vseh članicah. VB, ki formalno ni
več članica, je pa še vedno del enotnega trga, je zaznala 40,1-odstoten
upad. Sicer pa je bil največji upad v Franciji (32,6-odstoten), v Španiji
(26,3-odstoten) in na Slovaškem (10-odstoten). V Sloveniji je mesečni
upad v gradbenišvu dosegel 7 odstotkov.

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

Na medletni ravni - aprila letos v primerjavi z lanskim aprilom, je bil upad
še večji, na ravni EU je dosegel 24 odstotkov. Najsilovitejši upad so zaznali
v Franciji (-60,6 odstotka), v Sloveniji je bil upad 6,5-odstoten, v Nemčiji
denimo pa sploh niso zaznali upad, ampak medletno 0,9-odstotno rast.
Dodajmo, da za veliko članic EU še ni na voljo podatkov (med drugim še ni
podatko denimo za Avstrijo ali Hrvaško).
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Površina: 623 cm2

Kitajska

nezadržno

Peter

prodira

v Evropo,
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govarja

podpredse-

drugi
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Velikanske zamude pri gradnji sončijih elektrarn.

Razlog: prostorski predpisi
20 srednjih elektrarn.«

BORUT HOČEVAR
boruthocevar@finance.si

Razlogov

Februarja je bU v Bruselj poslan

Na-

elektrarn

ci-

že zdaj

ne izpolnjujemo. Poleg tega poskušajo

nekateri z

nepravilnimi razla-

gami evropskih

edino

poti

snjuje

direktiv

»spraviti s

bert Golob.

V

ročanja in pri skupnostih OVE. »Sloven-

dividualnih samooskrbnih elektrarnah

ski stavbni fond je zelo velik, žal pa je neizkoriščen skoraj izključno zaradi zgreše-

je dovoljeno letno poračunanje prejete in

ne

oddane električne energije in omrežnine. Zato je paritetna cena take elektrar-

strstvo je odločilno za doseganje sloven-

to

sorazmerno ugodna. Pri srednje ve-

likih elektrarnah

uprave GEN-I Ro-

pa

poračunanje ni mo-

okoljske zakonodaje. Okoljsko mini-

skih ciljev pri obnovljivih virih energije.
tem iz-

Prejšnja ekipa je v celoti padla na
pitu,« zatrjuje Golob.

goče. Postaviš lahko samo elektrarno, ki
bo proizvajala toliko elektrike, kolikor je

Bitka med zagovorniki

tisti trenutek potrebuješ.«

»reakcionarji«

Nacionalnem energetskem in podneb-

To je

zelo omejevalno: »Tudi če

ima-

Po

elek-

di

napredka in

nekaterih napovedih se bo zapletlo tu-

nem načrtu (NEPN) je predvideno, da bo

mo

letos postavljenih za sto megavatov sončnih elektrarn, enako pa tudi prihodnja le-

trarno, ki bo zagotovila električno energijo za samo od 20 do 30 odstotkov naše

meniti sistem

ta. Dejansko pa bo

zgrajenih precej manj

porabe. Če bi proizvajala več, bi prese-

jete in oddane elektrike naj bi po teh raz-

fotovoltaik. V GEN-I računajo, da bo letos
zraslo novih sončnih elektrarn za 30 do 40

žek elektrike oddajala v omrežje po precej nižji ceni, kot elektriko kupujemo iz

enkrat

megavatov, od tega jih bo GEN-I postavil za

istega omrežja.«

okoli

10 megavatov.

bomo postavili

večjo streho,

»Tako z regulativo

Zakaj zaostajamo za NEPN?

in

tiva niti približno ne dosega deklariranih
ciljev niti okoljskih zavez Slovenije, ugota-

rabi

velikih streh

iz-

oziro-

vlja predsednik uprave GEN-I Robert Golob.

Zgrešena

Zaostajanje razloži po segmentih trga, saj

preprečuje gradnjo velikih elektrarn

okoljska zakonodaja

se razvoj tega sektorja zelo razlikuje glede

Tretji

na velikost sončne elektrarne.

priključno močjo nad enim megavatom:

V

segmentu

najmanjših elektrarn

do

kilovatov moči, to je elektrarn za individualno samooskrbo, jih bo letos zgrajenih
32

za 30 do

iz

cilji

35

megavatov. »Na tem delu bodo

doseženi. Razlogov je več,

NEPN

di regulativa je
Sam

pa menim,

tu še

tu-

»Zaradi

so

velike elektrarne

tem

da bi

s

segmentu

kakršnokoli večjo

zgradili

elektrarno.«
In

zimski sveženj, je bilo v zakulisju ogromno lobiranj in bila seje prava bitka med
zagovorniki napredka in obnovljivih virov energije ter 'reakcionarnimi silami',

ni

nič drugače.

zdajšnjih privilegijev in strašijo pred napredkom,« opisuje dogajanje predsednik

uprave

GEN-I.

»Odpravili bi edino delujočo shemo«

»Končni tekst evropskih direktiv je potrdil

povzetek? »Pri

individualni samo-

kompromis, ki dovoljuje napredek, čeprav
je državam članicam pri

log za uspeh družba GEN-I Sonce, ki deluje kot glavni promotor celotnega sektorja

zakonodaja povsem zgrešena in načrtov

ski

in zaseda daleč največji tržni delež.

ne bomo nikoli dosegli, če se zakonodaja

sistem

malo samovšečno, ampak dejstva

to

potr-

ne bo spremenila. Ne samo

letos, ampak

jujejo,« pojasni Golob.

nikoli,« poudarja Golob.

Regulativa

Regulativo prilagoditi ciljem, in ne

tem

dal določeno

mero svobode. Nikakor pa v nobeni evropda bi morali zdajšnji

direktivi ne piše,

neto meritev spremeniti

na

V

drugem segmentu so srednje velike

poslovne elektrarne,

dividualne ali
priključno

in-

nasprotno

Kaj lahko naredimo, da bomo dosegli ci-

s

lje iz NEPN? »Regulativo je treba prilago-

močjo med 32 kilovati in enim

diti ciljem, in ne nasprotno. Rešitve so
znane. Individualni sistemi dokazujejo,

megavatom,
ali

kar vključuje

skupinske elektrarne

postavljene na industrijske

druge poslovne objekte. S takšnimi

da imamo v Sloveniji energetski potenci-

elektrarnami naj bi zagotovili doseganje

al,

tretjine načrta iz NEPN, toda: »Če bo sre-

Tudi denar imamo, in to zasebni. Tudi to
dokazuje individualna shema. Ljudje gra-

ča, bo v tem segmentu letos zgrajenih za

elektrarn. Prej jih bo manj
in niti približno ne toliko kot pri

10 megavatov

kot

10

individualni

samooskrbi.

ponazori-

da bo GEN-I Sonce letos
kot 800 malih in le od 10 do

tev naj povem,

zgradil več

Za

tehnično

znanje in poslovni interes.

dijo s svojim denarjem in izpolnjujejo dr-

žavne cilje brez državnega denarja. Država pa se še ni opogumila, da bi to dovolila tudi velikim industrijskim ali energetskim družbam, ki bi gradile srednje velike ali velike sončne sisteme.«

15-mi-

nutni obračun. Še več, zelo jasno je zapisano, da se do 31 . decembra 2023 lahko uporabljajo zdajšnje sheme. Šele po

omejuje izrabo streh

zagovar-

hodnje generacije, drugi pa se oklepajo

oskrbi dosegamo načrte, ker država ne zavira trga, pri drugih dveh segmentih pa je

Zveni

Prvi

jamo prihodnost in boljši planet za pri-

izkupiček enak nič. Država dejansko preprečuje,

pre-

na leto kot doslej.

v Sloveniji

zgrešene prostorske in

gradbene zakonodaje je v

najmanj omejevalna.

daje najpomembnejši raz-

povsem

meritev. Obračun

ki poskušajo po vsej sili zavreti pozitivne spremembe na tem področju. Tudi

pravi Ro-

bert Golob.

segment

neto

lagah opravljali vsakih 15 minut, in ne več

ustrezno

industriji

v

v poslovnem sektorju,«

ma

individualni gradnji sončnih elek-

trarn, ker naj bi bilo treba sčasoma spre-

močno omejutemu

močno zaostajamo za načrtom pri

Zaostajanje je posledica dejstva, da regula-

pri

»Ko so v Bruslju sprejemali energetski

jemo izrabo streh

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

javnem sektorju zaradi pravil javnega na-

CO-

ne

delujočo shemo«, poja-

predsednik

Golob:

ni glavni razlog. Pri in-

VID-19, vendar

načrt (NEPN), a v njem zapisanih

Omejitve so tudi drugje, na primer pri

nadaljuje

več,

»Med drugim se poznajo posledice

cionalni energetski in podnebni

ljev glede sončnih

je

mu se sheme

tem

datu-

dopolnijo z delnim obraču-

nom omrežnine. Ampak to velja le za tiste
investitorje,

cembru

ki v shemo vstopijo

2023. In

po 31.

de-

seveda direktiva tu niti z

besedo ne opredeljuje obračunskega intervala za tak poračun. Res pa je, daje v Sloveniji še vedno kar nekaj takih, ki se ukvarjajo
s tem, kako bi pri sončnih elektrarnah spra-

vili

s poti edino delujočo shemo,« odgovarja

Golob

in pojasnjuje,

od kod takšne zamisli.

Dodajmo, daje zdaj obračunska enota za trgovanje z elektriko
enota

pa

bo

za obračun

ena ura.

sistem trgovanja in

minut. »Pri

trgovanju

in minimalna
V

prihodnje

obračuna na

bo prehod

15

povzro-
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čil precej dodatnih stroškov.
dim prav nobene koristi v
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BRNIJO GRADBENI STROJI
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Janko Zakrajšek kaže, kje izvajajo protipoplavne ukrepe. (Foto: R.

Komunala Trebnje

N.)

v Šentlovrencu gradi predvidene protipoplavne

ukrepe, ki so pogoj, da novi vrtec dobi uporabno dovoljenje
ŠENTLOVRENC

-

V Šentlovrencu že od

konca maja brnijo

gradbeni stroji. Ko-

nik med železnico in mlinščico, ki bo
deloval kot zadrževalnik vode ob ekstre-

munala Trebnje gradi predvidene proti-

mnem

so pogoj, da bo Občina Trebnje za nov štirioddelčni vrtec,

mlinščice, zgradili pa bodo tudi protipoplavni zid.

poplavne ukrepe, ki

poplavljanju, razširili bodo kanal

postavili že lani, lahko pridobila

»Po izvedenih ukrepih bo naselje Šen-

uporabno dovoljenje. Septembra bi lah-

tlovrenc še varnejše z vidika zaščite celo-

ki

so ga

ko otroci že vstopili v nove prostore.
»Dela potekajo brez posebnosti
če,

zato

dnih

in

teko-

predvidevamo, da bo ob ugorazmerah izvajalec

vremenskih

končal že konec julija,« pravi vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini Janko Zakrajšek.
Razširili bodo odvodni železniški jarek,
umestili dodaten prepust,

znižali trav-

tnega območja pred poplavami. Znatno
zmanjšala možnost, da zaradi po-

se bo

plavljanja

nastane večja gmotna škoda v

Šentlovrencu, kot se je to zgodilo ob za-

dnjih ekstremnih poplavah leta 2010,«
še pravi Zakrajšek. Vrednost naložbe, ki
jo bo pokrila občina, znaša nekaj manj

kot 260.000 evrov.
Rok Nose
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Gradbeni odpadki razburjajo Beltinčane
17.06.2020

Uredništvo

0 komentarjev

Med prebivalci Beltincev je pred dnevi završalo, ker naj bi odpadke, nastale pri rušenju nekdanje
murskosoboške kirurgije zakopali pri njih. Močno razburjeni so tudi okoljevarstveniki, saj naj bi to
izvajali na občinskem zemljišču med polji.

Poslopja stare kirurgije v Murski Soboti ni več. Na njenem mestu bo zgrajena sodobna poslovna stavba,
gradbeni odpadki, ki jih seveda sedaj tam ni več, pa burijo duhove v ne daleč stran oddaljenih Beltincih. Kot
je znano, gradbeni odpad odvažajo v beltinsko obrtno cono, kjer naj bi v kratkem zrasel center za predelavo
gradbenih odpadkov. Mnogi prebivalci so prepričani, da gre za nedopusten poseg v okolje, nekateri pravijo,
da se gradbeni odpad zakopava na črno, a je lastnik podjetja Gradbeništvo Korošak d.o.o. iz
Ižakovcev, Miran Korošak, to zanikal.
Kot je ta dejal, gre le za ruševine, v katerih ni bilo nobenih nevarnih odpadkov in dodal, da imajo tako za
odvoz kakor tudi za mletje tega materiala v Beltincih vsa potrebna dovoljenja. Morebitne tujke med opeko in
ometom ločijo, zmleti material pa se uporabi za obnovo gozdnih cest in za prodajo. Korošak je hkrati zanikal
navedbe, da naj bi grobi material kar zakopali in dodal, da je kraj najprej obiskala občinska inšpekcija za tem
10
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pa je stanje pregledala in fotografirala še republiška inšpekcija. Kot smo izvedeli, inšpekcijski postopek še
traja, njegovi izsledki pa bodo znani po zaključku slednjega.
Podjetje Gradbeništvo Korošak je sicer svojo dejavnost opravljalo v sosednjem Dokležovju, mnogi pa so bili
prepričani, da je s tem kazil izgled kraja. V Beltincih bo njegova dejavnost bolj skrita očem javnosti, zato so
mu na Beltinski Občini dali stavbno pravico. Župan Marko Virag je prepričan, da je ta zgodba, kar se tiče
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umestitve bistveno boljša, kot pa v središču Dokležovja.
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https://skupnostobcin.si/2020/06/11-stevilka-enovi...

11. številka eNovic projekta eProstor
Spletno mesto SOS uporablja piškotke ter Google Analytics za zagotavljanje uporabniške
izkušnje - več o piškotkih.

Skrij

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«. Vsebina junijske
številke:
Posodobljen Slovenski INSPIRE metapodatkovni sistem
Informacijska podpora na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov
Vzpostavitev posodobljene evidence državne meje
Informacijska prenova Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI)
Masovni zajem in evidenca stavbnih zemljišč
Izvajanje 8. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
Prvo spletno izobraževanje: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

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

Povezava do eNovic: TUKAJ.
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Gradbeništvo območja z evrom in EU padlo na najnižjo
raven od začetka merjenja
17.06.2020 11:52

Luxembourg, 17. junija (STA) - Ukrepi za zajezitev koronavirusa v EU so aprila močno
vplivali na gradbeništvo, obseg del je upadel na najnižjo raven od začetka merjenja leta
1995, je objavil Eurostat. Obseg del je v območju z evrom na mesečni ravni upadel za
14,6 odstotka in na letni za 28,4 odstotka. V celotni EU je bil mesečni padec 11,7odstoten, letni pa 24-odstoten.
Marca je po posodobljenih podatkih obseg del na mesečni ravni v območju z evrom upadel za
15,7 odstotka, v EU pa za 13,6 odstotka.
"V skupnem je obseg gradbenih del tako v območju z evrom kot v EU upadel na najnižjo raven
od začetka merjenja leta 1995," je sporočil evropski statistični urad.
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Aprila je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na stavbah upadel za 15,4 odstotka,
na gradbenih inženirskih objektih pa za 10 odstotkov. V EU se je obseg del na stavbah
zmanjšal za 12,2 odstotka in na gradbenih inženirskih objektih za 8,9 odstotka.
Obseg del je upadel v vseh državah članicah, za katere so bili podatki na voljo. Največji padec
so beležile Francija (-32,6 odstotka), Španija (-26,3 odstotka) in Slovaška (-10 odstotkov). V
Sloveniji je obseg del na mesečni ravni upadel za 7,1 odstotka.
Na letni ravni se je v območju evra obseg del na stavbah zmanjšal za 29,3 odstotka in na
gradbenih inženirskih objektih za 24,5 odstotka. V EU je bil obseg del na stavbah manjši za
24,6 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 21,4 odstotka.
Največji padec so imele Francija (-60,6 odstotka), Belgija (-39 odstotkov) in Španija (-32,6
odstotka). Rast so zabeležile Romunija (+12,2 odstotka), Nemčija (+0,9 odstotka) in Finska
(+0,6 odstotka). V Sloveniji se je obseg del glede na april lani zmanjšal za 6,5 odstotka.
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