Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 7. 2020
Število objav: 2
Internet: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 2
Inženirski dan: 0
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Naslov

Menjate streho? V večini primerov je gradbeno dovoljenje nujno

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 7. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jo je treba v celoti obnoviti in zamenjati tudi vso kritino. Po 20 do 30 letih je treba kritino zamenjati Če bi vprašali
strokovnjake za materiale in gradbeništvo, bi vam rekli, da je menjava odvisna od vrste kritine, bitumensko lepenko naj
bi zamenjali po približno 20 letih, opečne in betonske strešnike po 30 in...

Naslov

»Ni potrebe, da bi v prihodnost gledali preveč pesimistično«

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 7. 2020

Avtor

Damjan Viršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...preselila na splet. Najranljivejše so pri tem dejavnosti, kjer je prilagoditev na spremenjene pogoje najtežja – to so
storitvene dejavnosti, gostinstvo, gradbeništvo, promet, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter določene družbe s
področja trgovine, kjer si stranka želi pred nakupom blago ogledati. image INFOGRAFIKA:...
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Menjate streho? V večini
primerov je gradbeno
dovoljenje nujno

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

AVTOR

K. M.

Strešno kritino največkrat menjamo, ko je
dotrajana ali ko urejamo novo mansardo. Pri tem
nimamo čisto prostih rok, preveriti je treba
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občinske akte in kdaj je nujno gradbeno
dovoljenje.
Razlogov, zakaj se odločimo za zamenjavo strešne kritine je veliko, najpogostejši je seveda, njena
dotrajanost, iztekla se ji je življenjska doba, zato ne opravlja več svoje primarne naloge, varovanje
hiše pred vsemi vremenskimi vplivi in nevšečnostmi. Te lahko streho poškodujejo tako močno, da jo je
treba v celoti obnoviti in zamenjati tudi vso kritino.

Po 20 do 30 letih je treba kritino zamenjati
Če bi vprašali strokovnjake za materiale in gradbeništvo, bi vam rekli, da je menjava odvisna od vrste
kritine, bitumensko lepenko naj bi zamenjali po približno 20 letih, opečne in betonske strešnike po 30
in pločevinaste pocinkane ter cinkove in aluminijaste kritine po 15 do 20 letih. Tako je namreč
zapisano tudi v pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.
Ali jih je res treba zamenjati po navedenem obdobju, pa je odvisno tudi od tega, kako smo streho

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

vzdrževali. Med vzdrževalna dela strehe spadajo predvsem pregledovanje in po potrebi menjava
obrob in žlot, ter posameznih poškodovanih strešnikov.
Razlog je zamenjavo je tudi celostna prenova hiše, kamor spada tudi toplotna izolacija ostrešja in
običajno tudi menjava strešne kritine. Tega se lotimo tudi, če pod streho urejamo nove bivalne
prostore. Lahko pa smo se stare, ne videz ne najbolj privlačne strehe, pa čeprav je še vedno
ustrezna, preprosto naveličali.

4

Zurnal24.si
Država: Slovenija

19.07.2020
Nedelja, 07:35

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

3/7

SHUTTERSTOCK

Pogledati je treba tudi občinske akte
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Med tem ko razmišljamo o menjavi strešne kritine, pa pogosto pozabimo na kakovost ostrešja in
predvsem na to, ali za poseg potrebujemo kakšno dokumentacijo, morda celo gradbeno dovoljenje.

Pri izbiri strešne kritine, še manj pa pri spremembah naklonov
strešine, izvedbi frčad ali strešnih balkonov, nimamo povsem
prostih rok. Vse našteto je z vsemi dovoljenimi posegi in
omejitvami napisano v občinskih prostorskih načrtih. V večini je
opredeljeno, kakšni nakloni strehe so dovoljeni in katere vrste
in barve kritine lahko izberemo. Iz občinskih prostorskih načrtov
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bomo izvedeli tudi, ali lahko spremenimo obliko strehe,
izdelamo frčado, morda streho tudi dvignemo, da bo kolenčni
zid v mansardi višji.
IZOLACIJA STREHE

Tako mora biti izvedena izolacija strehe, če želite
pod njo prijeten dom
Za vsak poseg v konstrukcijo je nujno
gradbeno dovoljenje
Če občinski prostorski načrti dovoljujejo želene spremembe, še ne pomeni, da jih lahko kar izvedemo.
Za večino je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. To pa pomeni, da potrebujemo arhitekturne načrte, iz
katerih bodo te vidne, PZI in tudi nadzornika. Gradbeno dovoljenje je nujno vedno, ko posegamo v
konstrukcijo strehe. Kaj natančneje to pomeni? Konstrukcijski poseg je sprememba naklona strehe,
prav tako dvigovanje strehe z nekaj vrstami opek po obodu hiše, tudi izvedba fasade spada med
posege za katere je treba dobiti gradbeno dovoljenje, ali pa sprememba oblike strehe ter tudi izvedba
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novega ostrešja.
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ŠPELA MOHORIČ
Gradbenega dovoljenje ne potrebujemo le, ko bomo na obstoječe ostrešje zgolj namestili novo
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strešno kritino, ali če bomo v ostrešju zamenjali posamezni špirovec in ga nadomestili z novim, ki ima
vsaj takšno nosilnost kot stari.

Pregled ostrešja pred menjavo kritine je nujen
Pri menjavi strešne kritine marsikdo premalo pozornosti nameni prav stanju ostrešja. Tudi to je lahko
dotrajano, lahko celo bolj kot strešna kritina. Zato je pred izbiro nove, treba ostrešje dobro pregledati
in ugotoviti, ali je treba posamezne elemente zamenjati. Lesene dele ostrešja pogosto napadejo lesni
škodljivci, ki lahko njihovo trdnost oziroma nosilnost izrazito zmanjšajo. Enako velja tudi za
kondenzacijo, ki je prav tako pogost pojav v nepravilno izdelanih starih strehah. Kako odpraviti težave
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bo najbolje vedel statik. Pri manjših poškodbah oziroma na strehah, kjer je prizadetih malo elementov
ostrešja, pa bo ustrezno rešitev predlagal tudi tesar. Morda bo treba izdelati nove horizontalne
armiranobetonske vezi, obstoječe lege potem sidrati vanje, zamenjati posamezne druge lesene
elemente.

Velja nepisano pravilo, da se obnova ostrešja splača, če je dotrajanih do 20 odstotkov lesenih
elementov ostrešja, če je teh več, pa je smiselno razmisliti o odstranitvi stare in postavitvi nove
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strešne konstrukcije. Tudi v tem primeru bo potreba dobiti gradbeno dovoljenje.

PROFIMEDIA
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Nova kritina naj bo podobna stari
Ostrešje bo treba obnoviti ali vsaj dodatno ojačati tudi, če se odločimo za bistveno težjo novo kritino.
Ostrešje pokrito na primer z bitumensko lepenko ali vlaknocementnimi ploščami, ki jih želimo
zamenjati z opečnimi ali betonskimi strešniki, verjetno ne bo dovolj nosilno. Pri izbiri nove kritine pa
moramo biti tudi pozorni na naklon strehe, saj vsak ni primerna za vsak naklon. Niti ni vsaka kritina
primerna za vsako okolje upoštevajoč zanj značilne vremenske razmere. Obnova strehe bo najbolj
preprosta, če se odločimo za enako ali podobno različico stare strešne kritine.

STREHA

Strešna kritina: Ni vsaka za vsako streho
Subvencij za kritino ni
Menjava strešne kritine ne spada med posege, za katere bi pri Eko skladu lahko dobili nepovratna
sredstva ali ugoden kredit. Niti mednje ne spada obnova ostrešja. Oboje pa lahko dobimo za vgradnjo
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toplotne izolacije v ostrešju. Subvencija znaša največ 20 odstotkov vrednosti naložbe, a ne več kot
12 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Med stroške naložbe pa poleg nakupa toplotne
izolacije, spadajo še stroški nakupa parne ovire ali zapore ter zaključnih oblog ter materiala za
izvedbo sekundarne kritine ter vgradnje naštetega. Pogoj za subvencijo je tudi ustrezna toplotna
prehodnost po vgradnji toplotne izolacije, ki je lahko manjša ali enaka 0,14 W/m²K.

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.
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»Ni potrebe, da bi v prihodnost gledali
preveč pesimistično«
Na izzive, ki jih je prinesel covid-19, se je velika večina
gospodarskih družb odzvala s pospešitvĳo digitalizacĳe
svojega delovanja – tempo je hitrejši kot pred epidemĳo.
Objavljeno
19. julij 2020 21.00
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Posodobljeno
19. julij 2020 21.00

Odpri galerijo
Subvencijski ukrepi države ob epidemiji so bili za gospodarstvo in zaposlene dobri tudi zato, ker se je zmanjšal pritisk na zniževanje stroškov dela, meni Mojca Kunšek. FOTO: Uroš
Hočevar

Damjan Viršek
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Sredi leta 2020, ki ga je zaznamoval koronavirus, je že jasno, da se spopadamo z gospodarskim zastojem na globalni ravni, ki je podoben udarcu mednarodne ﬁnančne krize leta 2009.
Nekaj optimizma vliva novica iz Kitajske, kjer so prejšnji teden objavili, da je izvoz v zadnjih mesecih spet začel rasti, v drugem trimesečju leta pa je BDP imel 3,2-odstotno rast. Če bo
izboljšanje vzdržno, bo Kitajska prvo večje gospodarstvo, ki se bo vrnilo k okrevanju.
Slovensko gospodarstvo pričakuje, da se bo v območje rastočih povprečij vrnilo v drugi polovici letošnjega leta. Pogovarjali smo se z Mojco Kunšek, direktorico Ajpesa.

Ajpes je ob predstavitvi zbirnih rezultatov poslovanja
podjetĳ leta 2019 ocenil, da so ta na sedanjo krizo bolje
pripravljena, kot so bila na prejšnjo. Kje je to opazno?
Leto 2019 lahko označimo kot leto intenzivnejšega vlaganja v nadaljnje delovanje podjetij. Tako so se, bolj kot prejšnja leta, povečala vlaganja v opredmetena in neopredmetena
sredstva, naložbene nepremičnine, intenzivnejša je bila tudi rast dolgoročnih ﬁnančnih naložb, ob stabilni rasti prostih likvidnih sredstev. Boljše je bilo tudi gospodarjenje z zalogami ter
boljša pokritost terjatev z obveznostmi. Gospodarske družbe so se bolj ﬁnancirale z lastnimi viri sredstev, bile so manj odvisne od tujih izposojenih virov ter s tem bolje pripravljene na
izredne razmere. Tako so družbe leta 2008 razpolagale s 34,8 odstotka, leta 2019 pa z 48,8 odstotka kapitala v vseh virih sredstev. Prav tako so poslovanje razpršile na širša gospodarska
področja, saj so prihodke na trgih zunaj EU povečala za kar 12 odstotkov ob stabilni rasti prodaje tako na trgih EU kot na domačem trgu. Leta 2019 so gospodarske družbe tudi
intenzivno zaposlovale, pri čemer je rast stroškov dela prvič po krizi precej zaostajala za rastjo produktivnosti, kar je temelj gospodarnega poslovanja.

V zmožnostih za absorbiranje posledic krize so med
različnimi dejavnostmi gospodarstva najbrž razlike. Katere
so najbolje pripravljene, katere najbolj izpostavljene?
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Tudi lani so najboljše rezultate dosegale gospodarske družbe v predelovalni dejavnosti, predvsem v farmaciji ter gospodarske družbe v dejavnosti trgovina. Gospodarske družbe v
predelovalni dejavnosti so se tudi v času epidemije covida-19 intenzivno zavzemale za nadaljevanje delovnih procesov, iskale nove nabavne kanale, vse zato, da se poslovanje nadaljuje
v dobro zaposlenim in družbi. Prav tako so se razmeram primerno prilagodile gospodarske družbe v dejavnosti trgovina, ki se je večinoma preselila na splet. Najranljivejše so pri tem
dejavnosti, kjer je prilagoditev na spremenjene pogoje najtežja – to so storitvene dejavnosti, gostinstvo, gradbeništvo, promet, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter določene družbe s
področja trgovine, kjer si stranka želi pred nakupom blago ogledati.

INFOGRAFIKA: Delo

Različne organizacĳe, ki spremljajo gospodarska gibanja,
v zadnjih mesecih z vsako novo napovedjo izrazĳo bolj
pesimistična pričakovanja (nazadnje evropska komisĳa).
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Kako globoko se bo po vaši oceni »spustila« recesĳa,
torej, kakšen upad BDP lahko letos pričakuje Slovenĳa in
kako hitro ter močno bo okrevanje?
Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvidevajo 7,6-odstotni upad BDP in 4,5-odstotno rast leta 2021. Po drugi strani gospodarska zbornica bolj optimistično
napoveduje 4,8-odstotni upad BDP letos in 5,5-odstotno rast prihodnje leto. Po eni strani imamo veliko podjetij, kjer se je rast prihodkov ohranila ali še povečala, po drugi (predvsem v
storitveni dejavnosti) pa se bojujejo za obstanek. Dejstvo je, da se je velika večina gospodarskih družb razmeram prilagodila in bistveno hitreje dvignila stopnjo digitalizacije svojega
delovanja kot pred nastopom epidemije. Ocenjujem, da ni potrebe po pretirano pesimističnem pogledu na prihodnost.

Država je v prvih mesecih epidemĳe covida-19 sprejela
različne sheme pomoči podjetjem, ki so morala ustaviti
poslovanje, začasno poslati zaposlene na čakanje in
podobno. Kako ocenjujete uspešnost teh ukrepov?
»V sedanjih razmerah so najranljivejše dejavnosti, v katerih je prilagoditev najtežja: storitvene dejavnosti, gostinstvo, gradbeništvo, promet, kultura in razvedrilo.«
Odziv slovenske ekonomske politike na covid-19 je bil hiter in ﬁnančno izdaten, gospodarstvu je prolongiral obveznosti, podaljšal plačilne roke, ﬁnanciral čakanje na delo, uvedel
»turistične bone« in podobno. Tudi Ajpes je aktivno sodeloval pri uvajanju protikoronskih ukrepov na področju administrativnih razbremenitev in na področju zagotavljanja likvidnosti,
saj od aprila izvaja večstranski pobot medsebojnih obveznosti dvakrat na mesec, potrdilo o sodelovanju v obveznem pobotu pa je dokazilo o izpolnjevanju pogoja za pridobitev
likvidnostnega bančnega kredita z državnim poroštvom. Ajpes je tudi razširil krog prejemnikov podatkov registra nastanitvenih obratov ter sistema eTurizem, na podlagi česar ﬁnančna
uprava lahko izvaja nadzor pri uporabi turističnih bonov. Vsi ukrepi so bili dobrodošli za gospodarstvo in zaposlene, saj se je pritisk na zmanjševanje stroškov dela s tem zmanjšal.
Država je podjetjem v različnih dejavnostih omogočila tudi različne subvencije, pri čemer podjetja pričakujejo tudi večjo intenzivnost bank pri zagotavljanju premostitvenih kreditov.

Kakšne vrste ukrepov za prilagoditev novim razmeram so
sprejemala podjetja sama?
Gospodarske družbe so se že od prvih zaznav širitve virusa prizadevala za ohranitev poslovanja, zato so delovne procese reorganizirala, omogočala delo z oddaljenim dostopom in
razmejevala prisotnost zaposlenih znotraj organizacijskih enot, vse zato, da se širitev ogroženosti zaposlenih zmanjša in poslovanje družb nadaljuje. Pri samostojnih podjetnikih je bil
odziv na covid-19 opazen tudi v številnih izbrisih, saj jih je bilo marca letos izbrisanih 2092, aprila 1513 in maja 1072 samostojnih podjetnikov. V teh mesecih beležimo negativno
bilanco vpisov oziroma izbrisov samostojnih podjetnikov, pri čemer se je podjetniški optimizem povrnil pri samostojnih podjetnikih šele junija. Na področju gospodarskih družb je bil
takšen »registrski« pesimizem zaznan le aprila. Podjetja so se prilagodila razmeram tudi z večjo digitalizacijo poslovanja, dopolnjevanjem razpršenosti dobaviteljev ter kupcev,
marsikatero manjše podjetje pa je razširilo svoj nabor dejavnosti na področje dobave in izdelave zaščitne opreme.
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»Pri samostojnih podjetnikih je odziv na covid-19 opazen tudi v številnih izbrisih, saj jih je bilo marca letos iz registra izbrisanih 2092, aprila 1513 in maja 1072.«

Kakšne možnosti za prestrukturiranje svojega poslovanja
imajo podjetja, če bodo izredne zdravstvene razmere v
zvezi s covidom-19 trajale dlje, morda tudi v leto 2021?
Večja prestrukturiranja podjetij v kratkem času je težko pričakovati. V času epidemije se je pokazala pomembnost digitalizacije poslovanja, urejenost logistike ter samopreskrbe.
Medtem ko oskrba z energenti ni bila motena, je bila zaznana izpostavljenost Slovenije tujim dobavnim verigam živilskih proizvodov. Prav tako je postala očitna vrzel v delovni
zakonodaji, kar nakazuje, da je treba tudi za čas normalnega poslovanja podjetij ustrezno zakonsko urediti izvajanje dela z oddaljenim dostopom.
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Subvencijski ukrepi države ob epidemiji so bili za gospodarstvo in zaposlene dobri tudi zato, ker se je zmanjšal pritisk na zniževanje stroškov dela, meni Mojca Kunšek. FOTO: Uroš
Hočevar

Panoge, kot so farmacĳa, že zdaj poročajo, da bo leto
2020 zanje poslovno uspešno. Na drugi strani je na primer
turizem, ki mu v določenih segmentih grozi popoln zastoj.
Kako utegne covid-19 vplivati na spremembe v strukturi
slovenskega gospodarstva?
Širši ekonomski prostor Evropske unije se usklajuje in prilagaja ukrepe ekonomske politike razmeram, tudi z rahljanjem določenih pravil. Tudi slovensko gospodarstvo je večinoma
odvisno od prodaje na tujih trgih. Glede na naravo dela je in bo v primeru nastanka izrednih razmer najbolj ogrožena storitvena dejavnost – turizem, gostinstvo in tudi gradbeništvo ter
javni prevoz. V tem kontekstu bo pomembna predvsem elastičnost podjetij in zmožnost prilagajanja njihovega delovanja tudi v čas motenih ﬁzičnih stikov. Pomembna je predvsem
zdrava podstat delovanja podjetja, brez zadolženosti. Za delovanje v času izrednih razmer so zelo pomembni lastni viri. K slovenskemu BDP največ pripomore predelovalna dejavnost,
sledijo trgovina, promet in skladiščenje, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, na petem mestu je gradbeništvo. Glede na navedeno in zadolženost lahko v primeru poslabšanja
razmer pričakujemo večji vpliv na padec BDP predvsem zaradi neugodnih razmer za delovanje gradbeništva, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti in tudi na nekaterih
področjih trgovine. Pri tem ima seveda pomembno vlogo tudi država z ukrepi, ki ustvarjajo primerno gospodarsko in konkurenčno okolje za vse vrste gospodarskih subjektov v vseh
razmerah.
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Kazalo

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

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/ni-potrebe...
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Povezane vsebine
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