Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 7. 2020
Število objav: 17
Internet: 10
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 8
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0
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Naslov

Zadovoljni s »popravki«gradbene in»odpadkovne«zakonodaje

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeni zakon

...za primer skladišče - za polovico, v Italiji pa za četrtino krajši kot v Sloveniji. Šmucevi se pridružuje tudi Vekoslav
Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, ki verjame, da imajo gospodarstvo in okoljevarstvene organizacije
iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje: »Če želimo doseči zastavljene...

Naslov

GZS podpira vladna prizadevanja na področju gradbeništva in okolja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dovoljenja, ki jih je predvidela protikoronska zakonodaja. Ustavno sodišče je sicer izvajanje nekaterih členov s
področja gradbeništva na pobudo nevladnih organizacij zadržalo. Direktor Združenja za inženiring pri GZS Vekoslav
Korošec je v tej luči opozoril, da nevladniki spremembe vidijo kot vojno napoved, a si hkrati tudi sami,...

Naslov

Guberac osvaja Obalo: njegova zdaj tudi Marina Izola, kaj ima še na radarju?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 7. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Guberac osvaja Obalo: njegova zdaj tudi Marina Izola, kaj ima še na radarju? Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: nepremičnine dodaj gradbeništvo dodaj prevzemi dodaj Grafist dodaj Ante Guberac dodaj Čas branja: 3 min
SHRANI 0 21.07.2020 15:21 Ante Guberac, prvi človek koprskega Grafista:...

Naslov

Stavbo nekdanje uprave vrtca so v soboto porušili

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 21. 7. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 4

Površina: 342 cm2

...zobozdravstvena ambulanta. Objekt je bil v zadnjem obdobju v lasti Občine Radovljica, kjer so ugotovili, da ne
izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih določa gradbeni zakon. Brez večjih rekonstrukcijskih posegov, ki bi zahtevali tudi
statično protipotresno sanacijo, ni več primeren za daljšo uporabo, zato so se pristojni odločili...

Naslov

JUB s svojimi izdelki zavezan slovenski tradiciji

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko
varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno
podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih...
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Naslov

GZS podpira spremembe za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...enostavni poslovni objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v Italiji pa za četrtino krajši. Mag. Vekoslav
Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: »Verjamemo, da imamo gospodarstvo in okoljevarstvene
organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči...

Naslov

Balkan: Odkrivanje priložnosti na Balkanu - Connecto 2020

Medij

Instore.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...BiH in Zahodnega Balkana. Vabijo udeležence iz kmetijstva, plastične in industrije orodij, digitalnih storitev in turizma,
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, športa in rekreacije... Nazaj...

Naslov

Logatec in njegovo urejanje prostora 50 let nazaj

Medij

Mojaobcina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...interdisciplinarnosti, timskem ter inter-institucionalnem delu. Prostorski planerji so medse vabili okoljevarstvenike,
sociologe, ekonomiste, agronome, hidrologe, prometne inženirje. Toda ta komunikacija je bila samo enostranska,
enosmerna. Druge stroke so odrivale prostorsko načrtovanje in si prilaščale vedno večji kos prostora iz...

Naslov

Posledice bodo šele čutili

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Darja Kocbek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 77

Površina: 231 cm2

...Posledice bodo šele čutili Gradbeništvo bo v letošnjem letu povečevalo gospodarsko rast, težko pa je napovedati, kaj
točno bo letošnje leto prineslo. Darja Kocbek »Če bomo želeli po krizi zagnati...

Naslov

Stališča

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 109

Površina: 292 cm2

...pozval MOP, da se kadrovsko organizira tako, da bodo vsa dovoljenja izdana v zakonskih rokih. Državni sekretarje
izpostavil, da so pričeli z dopolnjevanjem gradbene zakonodaje, ki je ena najvišjih prioritet ministrstva. Prve dopolnitve
načrtujejo še v letošnjem letu. Optimirajo in popolnjujejo tudi kadrovsko sestavo. Piiii...
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Naslov

GZS podelila že več kot 400 spričeval za gradbene delovodje

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Jože Renar

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 107

Površina: 358 cm2

...reguliranih poklicev v gradbeništvu, ob enem pa zahteva za vse posamezne regulirane gradbene poklice obvezen
vpis v ustrezne registre, ki jih vodijo na ZAPS, IZS, OZS in GZS ZGIGM. Od 31. maja 2022 bo v gradbenem podjetju
zaposlovanje za polni delovni čas vsaj enega vpisanega v imenik ali na IZS, OZS ali GZS ZGIGM pogoj...

Naslov

Gradbeništvo naj bi v 2020 povečevalo gospodarsko rast

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 77

Površina: 59 cm2

...drugi polovici leta 2019. V prvem četrtletju letos je bila vrednost gradbenih del višja za 3,1 % (na gradbenih
inženirskih objektih za 5,3 % višja, na stavbah nižja za 1,4 %). Sprejeti ukrepi na področju gradbene zakonodaje ter
podpora uveljavljenega interventnega zakona bosta podpirala nadaljnjo rast gradbeništva, kljub trenutni slabši...

Naslov

Rast števila brezposelnih se umirja, po silovitejšem skoku v času epidemije

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 74

Površina: 66 cm2

...Število objav delovnih mest je v zadnjih 3 mesecih letos v primerjavi s prvima dvema mesecema najbolj upadlo v
predelovalnih dejavnostih (850 na mesec), gradbeništvu (830 na mesec), zdravstvu in socialnem varstvu ter trgovini
(dobrih 600), gostinstvu (500) in prometu (450). V začetku junija 13 tisoč več brezposelnih...

Naslov

Ukrepe je treba zelo pretehtati...

Medij

Glas gospodarstva plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Darja Kocbek

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 22

Površina: 1.231 cm
2

...povezanih tudi z okrevanjem gospodarstva po pandemiji. Ob tem mora ministrstvo za okolje in prostor prilagoditi
prostorsko in gradbeno zakonodajo, da bodo Ministrstvo mora prilagoditi prostorsko in gradbeno zakonodajo, da bodo
investicije sploh izvedljive v realnem času. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak verjame, da bo dolgoročna...

Naslov

GZS podpira vladna prizadevanja na področju gradbeništva in okolja

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dovoljenja, ki jih je predvidela protikoronska zakonodaja. Ustavno sodišče je sicer izvajanje nekaterih členov s
področja gradbeništva na pobudo nevladnih organizacij zadržalo. Direktor Združenja za inženiring pri GZS Vekoslav
Korošec je v tej luči opozoril, da nevladniki spremembe vidijo kot vojno napoved, a si hkrati tudi sami,...
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Naslov

Zadovoljni s »popravki«gradbene in»odpadkovne«zakonodaje

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeni zakon

...za primer skladišče - za polovico, v Italiji pa za četrtino krajši kot v Sloveniji. Šmucevi se pridružuje tudi Vekoslav
Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, ki verjame, da imajo gospodarstvo in okoljevarstvene organizacije
iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje: »Če želimo doseči zastavljene...

Naslov

Slovenija: GZS podpira spremembe za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo

Medij

Instore.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...za enostavni poslovni objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v Italiji pa za četrtino krajši. Vekoslav
Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: "Verjamemo, da imamo gospodarstvo in okoljevarstvene
organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči...
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Zadovoljni s »popravki« gradbene in
»odpadkovne« zakonodaje
Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije danes predstavili
stališča gospodarstvenikov do teh področij.
Objavljeno
21. julij 2020 16.35

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

Posodobljeno
21. julij 2020 16.47

Odpri galerijo
Pokriti kupi odpadkov v Celju. Po sedanji uredbi se mora tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, niti urediti
svojega vrta. To nova uredba o odpadkih odpravlja.Foto: Špela Kuralt/Delo
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https://www.delo.si/novice/slovenija/zadovoljni-s-...

Polona Malovrh
Ljubljana – Slovenski gospodarstveniki podpirajo predloge sprememb uredbe o odpadkih in o gradbeni zakonodaji, sporočajo z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Zakaj? Prve
spodbujajo prehod v krožno gospodarstvo, pravijo, druge skrajšujejo postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako pospešujejo ključne investicije za prehod v brezogljično družbo, pa
tudi okrevanje po pandemiji covid-19.
Zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj v Sloveniji že zaostajamo za cilji in za začrtanim prehodom v
brezogljično družbo, pri doseganju deleža obnovljivih virov energije (OVE), gospodarski rasti, novih delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, z večnamensko izrabo vodnih virov, s
stanovanjsko gradnjo, cestno in železniško infrastrukturo ... »Ob tako počasnem izvajanju investicij nismo dosegli ciljev OVE do leta 2020, prav tako so cilji za OVE, postavljeni v
Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), do leta 2030 pod vprašajem in praktično nedosegljivi brez pospešenih investicij,« pravijo na GZS.
Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, pravi, da glede na opravljeno anketo v maju in juniju več kot polovica od 272 anketiranih podjetij napoveduje, da bodo letos investirali občutno
manj kot lani: »Tudi podatki za zadnje desetletje kažejo, da v Sloveniji v primerjavi s 13 novimi članicami EU zaostajamo na investicijskem področju, epidemija pa bo ta zaostanek samo še
poglobila. Glavni razlog za investicijsko zaostajanje so dolgotrajni in mukotrpni postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja. Investicije so naložba za prihodnost, zato je treba narediti vse,
da jih ohranimo v čim večjem obsegu. Predvidene spremembe gradbene zakonodaje kažejo na odločenost države, da pospeši postopke investicij in hkrati uravnoteži pravice investitorjev in
civilne družbe, zato jih v GZS podpiramo.«
Ob podpori gospodarstvu se slovenski gospodarstveniki po Šmucevi vedno zavzemajo tudi za
varstvo okolja in za čim hitrejši prehod v brezogljično družbo: »Nepotrebno podaljševanje
postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo ogroža naše cilje, zato je nujno, da v
konstruktivnem dialogu tudi z nevladnimi organizacijami iščemo sprejemljive rešitve, ki nas
bodo približale praksam v drugih državah EU.« VNemčiji, denimo, je povprečni čas za
pridobitev gradbenega dovoljenja za enostavni poslovni objekt – za primer skladišče - za
polovico, v Italiji pa za četrtino krajši kot v Sloveniji.

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

Šmucevi se pridružuje tudi Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, ki
verjame, da imajo gospodarstvo in okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih
ciljev in blaginje: »Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030 in do leta 2050, je treba
postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire. Nova gradbena
zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa
olajša pot do ciljev, saj skrajšuje postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so sedaj
nesprejemljivo dolgi.«

Ekokrogovo vabilo ministru Vizjaku
Prdsednik zasavskega Eko kroga Uroš Macerl je ministra za okolje in prostor Andreja
Vizjaka danes povabil, da se to soboto udeleži spusta z rafom po srednji Savi med Renkami
in Hrastnikom. Vizjak je namreč za Radio Slovenija nedavno izjavil, da na srednji Savi ni
hudih naravnih in okoljskih vrednot. Vabilo ni provokacija, pravi Macerl, v Eko krogu
želijo le, da minister Savo spozna še z druge perspektive.

Novosti uredbe o odpadkih
Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim
gospodarstvom, v praksi pa je slika pogosto drugačna, pravijo v GZS, saj da v našem sistemu
upravljanja z viri določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo
uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem odpadki izgubljajo vrednost,
procesi se dražijo, cene izdelkov rastejo, konkurenčnost podjetij pada.

Eržen Jure Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, pravi, da več kot polovica od 272
anketiranih podjetij napoveduje, da bodo letos investirali občutno manj kot lani. Foto: Jure
Eržen/Delo

Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS, pojasnjuje: »Glavni
namen spremenjene uredbe je definirati pot, kako lahko odpadek postane koristna snov za
uporabo. Evropa se je tega izziva zavedala že pred dvanajstimi leti, ko je v direktivi iz 2008
uvedla mehanizem prenehanja odpadka. V predlaganih spremembah Uredbe o odpadkih
ministrstvo za okolje bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka. Na
ta način prenaša prakso iz EU v našo državo. Tudi odpadek je namreč koristen vir, ki ga lahko
ponovno uporabimo in tako zmanjšamo porabo drugih naravnih virov, a pod jasnimi pravili za
zaščito okolja in zdravja ljudi. Uredba ustrezno naslavlja to problematiko, saj brez možnosti
spremembe statusa odpadka ni mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj
načeloma, promovira. V številnih državah EU so že davno prepoznali odpadke kot vir,
Slovenija pa v tem oziru ostaja ranljiva in odvisna od drugih držav.«
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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!

Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030 in do leta 2050, je treba postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire, pravijo gospodarstveniki. Foto: Jože
Suhadolnik/Delo
Odločitev, ali gre za odpadek ali proizvod, bo sicer še vedno v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja presojal od primera do primera. Po sedanji
uredbi se mora, denimo, tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, niti urediti svojega vrta. To nelogičnost
uredba o odpadkih odpravlja, obenem pa po navedbah GZS ohranja okoljske varovalke, saj odpadke ustrezno umešča in omogoča njihovo nadaljnjo uporabo, kadar je to smiselno in varno.
Nasprotniki spremembe Uredbe so prepričani, da se utegne zaradi uredbe izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato rešitev – tako GZS – zmotno vidijo v ohranitvi sedanje nedorečene in
neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in ponovno uporabo predelanih odpadkov. A ta bojazen je po mnenju gospodarstvenikov odveč.
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GZS podpira vladna prizadevanja na področju
gradbeništva in okolja
Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani podprli vladna
prizadevanja za pospešitev pridobivanja gradbenih dovoljenj in spremembo statusa odpadka. Kot so opozorili, Slovenija
zaradi zapletenih postopkov zaostaja pri investicijah, negativno pa vplivajo tudi na naš prehod v brezogljično družbo.
Kot je uvodoma dejala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, je "najboljši vpogled v prihodnost investicijska živahnost".
Po anketi zbornice, izvedeni med 20. majem in 15. junijem, pa več kot polovica od 272 sodelujočih podjetij zdaj načrtuje
občutno manj investicij kot v lanskem letu.
"Investicije so naložba v prihodnost in treba je narediti vse, da jih ohranimo v čim večjem obsegu," je poudarila Šmučeva.
Dodala je, da Slovenija, ko gre za investicije, zaostaja že desetletje, epidemija covida-19 pa je razmere še poslabšala.
Primerjava s 13 državami, ki so se EU pridružile po maju 2004 (brez Hrvaške), namreč po njenih besedah kaže, da je
Slovenija v zadnjem desetletju v gospodarske objekte investirala četrtino manj kot nove članice.
V GZS ocenjujejo, da gre glavnino zaostanka pripisati dolgotrajnim postopkom od ideje za projekt do gradnje. "Ta je ne le
dolgotrajen, temveč mukotrpen," je opozorila Šmučeva. V Nemčiji naj bi bil povprečen čas za pridobitev gradbenega
dovoljenja polovico, v Italiji pa četrtino krajši.
V zbornici so zato naklonjeni olajšanju postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki jih je predvidela protikoronska
zakonodaja. Ustavno sodišče je sicer izvajanje nekaterih členov s področja gradbeništva na pobudo nevladnih organizacij
zadržalo.
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Direktor Združenja za inženiring pri GZS Vekoslav Korošec je v tej luči opozoril, da nevladniki spremembe vidijo kot vojno
napoved, a si hkrati tudi sami, tako kot gospodarstvo, želijo izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, delovnih mest z
višjo dodano vrednostjo in splošno blaginjo v državi.
Prepričan je, da je varovalk pri umeščanju objektov v prostor v slovenski zakonodaji dovolj, kot posebej problematično pa
je izpostavil, da okoljevarstveniki nimajo ustreznih tehničnih znanj in ne morejo kompetentno odločati o tem, zato vedno
predlagajo, da se objekta ne zgradi. "To lahko imenujemo slaba praksa nevladnih organizacij," je ocenil.
Ta praksa po njegovih besedah temelji na "pogojevanju, velikokrat izsiljevanju", pa tudi "na neutemeljenih dejstvih,
obtožbah in tožbah". Med posledicami te prakse je omenil nestabilno investicijsko okolje, posledično pa zmanjšanje
investicijske aktivnosti, ter kršitve legitimnih pravic investitorjev.
Prav tako Slovenija zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor, tako Korošec, ne bo dosegla ciljev, povezanih s
prehodom v brezogljično družbo, to je 27-odstotni delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030.
"To ima velike posledice za ugled države," je navedel in opozoril pred kaznimi, kupovanjem električne energije v tujini, ki
ne bo poceni, ter vplivom na kakovost in zanesljivost dobave električne energije.
Direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS Antonija Božič Cerar pa je v nadaljevanju podprla predlagane spremembe
uredbe o odpadkih.
V GZS verjamejo, da je odpadek lahko koristen vir, ki ga lahko znova uporabimo, a pod jasnimi pravili za zaščito okolja in
zdravja ljudi. Poleg tega naj brez spremembe statusa odpadka ne bi bilo mogoče preiti v krožno gospodarstvo.
Kot je sklenila Šmučeva, pa od vlade pričakujejo tudi spremembo uredbe o zasipavanju, da bo mogoče smotrno
uporabljati materiale, ki so na voljo.
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Guberac osvaja Obalo: njegova zdaj tudi Marina Izola, kaj
ima še na radarju?
Čas branja: 3 min

0
21.07.2020 15:21

Ante Guberac, prvi človek koprskega Grafista: Verjetno nas čaka tudi
Marina Portorož
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nepremičnine >

gradbeništvo >

Marina Koper >

Boris Popovič >

prevzemi >
Marina Izola >

Grafist >

Ante Guberac >

Marina Portorož >

TCRG >

Izolska marina je po skoraj desetih letih od začetka prodaje dobila novega lastnika.
Kupec je družba Grafist Anteja Guberca. Gre za zadnjega v seriji Guberčevih
nepremičninskih poslov, pogledali smo, kaj vse je doslej kupil, katerih projektov se je
lotil in kje se še omenja kot interesent.
Zgodba o prodaji izolske marine se je vlekla skoraj deset let. Italijanski lastniki so leta
2011 za marino pričakovali 30 milijonov evrov, pred dnevi je bila – sicer iz stečaja –
končno prodana, a daleč od prvotno zahtevane cene. Grafist bo zanjo plačal tri milijone
evrov. Grafist je sicer tudi več kot 90-odstotni lastnik Marine Koper, ki upravlja
istoimensko marino. Izolska marina je precej večja, po podatkih s spletne strani ima več
kot 700 privezov, kar je desetkrat toliko kot marina v Kopru.

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

Večinski lastnik družbe Grafist, ki je dolga leta veljala za »hišnega gradbinca« koprske
občine, sploh dokler jo je vodil Boris Popovič, je Ante Guberac. »Počasi se usmerjamo
v turizem,« o nakupu izolske marine pravi Guberac. Kakšni so njegovi načrti? »Marina
Koper, odkar je v naših rokah, posluje dobro. Marina Izola je delala minuse. Narediti
moramo revizije in trend izgube spremeniti v trend dobička,« pravi. In potem? »Verjetno
nas čaka tudi Marina Portorož,« odgovarja Guberac. Pa ne bi bila ta prevelik finančni
zalogaj (lani sta jo od Term Čatež za 21,6 milijona evrov nameravala kupiti Darko
Klarič in Bojan Papič, a je posel nato padel v vodo)? »Tudi Marino Izola so najprej
prodajali za 30 milijonov evrov,« odgovarja Guberac.

Kako je zrasel Grafist ...
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Grafist je, kot rečeno, gradbeno podjetje iz Kopra. Ustanovljeno je bilo leta 1998. Do leta
2002 je podjetje ustvarjalo okoli tri milijone evrov prihodkov na leto, nato se je začela
strma rast: v letu 2006 so čisti prihodki od prodaje znašali 12,7 milijona evrov, v letu
2010 so prvič presegli 30 milijonov evrov.

Naši sogovorniki z Obale, ki ne želijo biti imenovani, vzpon Grafista povezujejo z
nekdanjim koprskim županom Borisom Popovičem, ki je bil za koprskega župana prvič
izvoljen leta 2002. »Podjetje Grafist enako posluje z vsemi občinami. Tako je delalo pred
to oblastjo in tudi zdaj. Nihče od nas ni v nobeni stranki. Tudi naši največji posli ne
prihajajo iz javnih naročil,« je leta 2010 Guberac povedal za Finance. Iz baze Erar
je razvidno, da je Grafist od leta 2003 z občinami in državo ustvaril dobrih 60 milijonov
evrov prihodkov (skupaj jih je v tem času imel več kot 300 milijonov), od tega več kot
polovico s koprsko občino. Znano je, da je Grafist kar precej posloval tudi z Luko
Koper.
Lanskega letnega poročila Grafist še ni oddal, iz predlanskega pa je razvidno, da so
družbi v primerjavi z letom prej spet zrasli prihodki. Kaj pa dolg? Grafist je imel konec
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 2018 za 4,8 milijona evrov kratkoročnih finančnih obveznosti in za 1,5 milijona
evrov dolgoročnih.
Grafist ni edino podjetje, ki sodi Guberčevo pod okrilje: devet milijonov evrov prihodkov
je lani ustvarilo podjetje Grafist Bonifika, ki se ukvarja s trgovanjem z nepremičninami,
poleg tega ima Grafist v lasti še prej omenjeno Marino Koper, projektno družbo Zeleni
park 2 (ta je lani ustvarila šest milijonov evrov prihodkov) in nekaj drugih podjetij.

… kaj vse kupuje …
Prav nepremičnine, predvsem gre za stanovanja in poslovne prostore, so posel, s katerim
se je v zadnjih letih aktivneje začel ukvarjati Guberac oziroma njegovi sodelavci. Skupaj
z Gašparjem Gašparjem Mišičem in ob podpori Delavske hranilnice je Guberac
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iz stečaja SGP Tehnika leta 2016 kupil izolsko nedokončano sosesko Livade – 190
stanovanj so končali in v manj kot letu dni prodali.
Prav tako iz stečaja je Guberac odkupil projekt Zeleni park 2, ga lani končal in večino
stanovanj – skupno jih je 68 – prodal. Trenutno Grafist dela pri projektu Solis na
Bonifiki, ki je tudi večinoma v njegovi lasti, v objektu pa je poleg bazena še upravno
središče, po besedah Guberca končujejo poslovne prostore, januarja pa, tako
napoveduje, bodo v okviru Solisa začeli še gradnjo hotela, ki naj bi imel 150 sob in bazen
na strehi objekta.
Med manjše projekte, ki jih je že izpeljal Grafist, sodi še Nobilis na Vojkovem nabrežju,
kjer so vsa stanovanja (skupaj jih je 15) že prodali.

… in kaj načrtuje?
Guberac je lani kupil še dva večja propadla projekta. Iz stečaja Primorja je kupil večje
zemljišče ob soseski Nokturno, kjer je predvidenih okoli 40 vrstnih hiš in okoli 40
stanovanj. Gre za 7.615 kvadratnih metrov veliko zemljišče, za katero je Grafist plačal 1,5
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milijona evrov.
V izvršilnem postopku družbe IP Obala pa je kupil še okoli 14 tisoč kvadratnih metrov
zemljišč na Levjem gradu v središču Kopra. O Levjem gradu, kjer je bila predvidena
gradnja trgovsko-poslovnega objekta in podzemne garaže, je Guberac pred časom
povedal, da bodo projekt preoblikovali v poslovno-stanovanjskega, namesto treh etaž
podzemne garaže bosta zaradi racionalnosti le ena etaža pod zemljo in ena zunanja
garaža. Za ti dve zemljišči je odštel še nekaj več kot tri milijone evrov.
Bo po Kopru zdaj, ko je njegova izolska marina, krenil v Izolo? Heta in DUTB tam
namreč še vedno prodajata več zemljišč ob obali. »Zanima nas zemljišče, ki ga ima v lasti
DUTB,« pravi Guberac. Gre sicer za zemljišče tik ob izolski marini, ki ima 3.600
kvadratnih metrov, DUTB pa zanj, tako je zapisano na spletni strani slabe banke,
pričakuje devet milijonov evrov.
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Kako vse te projekte financira? »Deloma z lastnimi sredstvi, deloma pa s posojili,«
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odgovarja Guberac.
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GOSPODARSTVO, TOREK, 21. JULIJ 2020 MAGA REKLAMNA AGENCIJA, D.O.O.

JUB s svojimi izdelki zavezan slovenski tradiciji
V srcih ljudi in v Sloveniji proizvedenih izdelkih vpeti že 145 let
JUB iz Dola pri Ljubljani se kot uspešno inovativno in razvojno usmerjeno podjetje ponaša z izjemno dolgo
tradicijo in častitljivo zgodovino, pri čemer je njegova pot z nenehnim prilagajanjem potrebam trga in s skrbnim
posluhom za vse bolj ozaveščene uporabnike že dolgo jasno začrtana. Z razvojem vrste slovenskih blagovnih
znamk si je podjetje zgradilo ugled ne le doma, pač pa tudi na mednarodnih tržiščih. Energijsko varčni in
trajnostni izdelki so plod njihovega lastnega znanja in razvoja, s svojimi lastnostmi pa uporabnikom ponujajo
odlične rešitve za udobno in zdravo bivanje.
JUB kot eno vodilnih slovenskih podjetij v proizvodnji barv in fasadnih sistemov že od nekdaj prisega na znanje
svojih strokovnjakov, ki v podjetju skrbijo za razvoj novih izdelkov in izboljšavo obstoječih. Za proizvodnjo
izdelkov uporablja surovine, ki so po načelih trajnostnega razvoja proizvedene na okolju prijazen način, pri
njihovi uporabi pa ob racionalni rabi energije sledi tudi načelom krožnega gospodarstva. Surovine s pomočjo
slovenskih dobaviteljev podjetje pridobiva tudi iz lokalnega okolja in tako podpira razvoj slovenskega
gospodarstva.
Ob znanstvenih in tehnoloških inovacijah skuša JUB tudi z dizajn raziskavami na trgu najti načine za
prepoznavanje neizrečenih potreb kupcev ter jih vpeti v svoje inovativne smernice in prave razvojne odločitve.
Prihodnost bo namreč usmerjena v pametne, trajnostno usmerjene in energijsko učinkovite zgradbe, ki bodo za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

svoje delovanje uporabljale obnovljive vire.
• V srcih ljudi in v Sloveniji proizvedenih izdelkih vpeti že 145 let.
• Z izjemno dolgo tradicijo in častitljivo zgodovino.
• Energijsko varčni in trajnostni izdelki so plod našega lastnega znanja in razvoja.
• Domača proizvodnja izdelkov z uporabo surovin iz lokalnega okolja.
• Uporabnikom ponujamo odlične rešitve za udobno in zdravo bivanje.
• Ponosni na slovensko tradicijo podpiramo razvoj slovenskega gospodarstva.
• Srčna zaveza zaposlenih svojemu poslanstvu – skrbi za končnega uporabnika.
JUB iz Dola pri Ljubljani je s 145-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na tržišču je
prepoznaven kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z
razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v
gradbeništvu. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi
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blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj internacionaliziranih
slovenskih podjetij. Ponaša se z visoko tehnologijo in produktivnostjo ter skrbi za racionalno rabo surovin in
energije, izrabo obnovljivih energetskih virov ter za trajnostni razvoj okolja, v katerem deluje.
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GOSPODARSTVO, TOREK, 21. JULIJ 2020 GZS

GZS podpira spremembe za hitrejši prehod v krožno
gospodarstvo
Spremembe Uredbe o odpadkih ter spremembe gradbene zakonodaje
Ljubljana, 21. julij 2020 – Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so danes predstavili stališča
gospodarstva glede sprememb Uredbe o odpadkih in sprememb gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP).
Gospodarstvo podpira predloge sprememb Uredbe o odpadkih, ker te spodbujajo prehod v krožno
gospodarstvo. Prav tako podpira predlagane spremembe gradbene zakonodaje, ki skrajšujejo postopke pri
pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako pospešujejo investicije, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev
prehoda v brezogljično družbo, pa tudi za okrevanje po pandemiji covid-19.
Spremembe gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP)
Dolgotrajni postopki umeščanja infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor in pridobivanje gradbenih
dovoljenj v Sloveniji že povzročajo zaostajanje v doseganju zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na prehod v
brezogljično družbo, visok delež OVE (obnovljivi viri energije), gospodarsko rast, nova delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo, večnamensko izrabo vodnih virov, stanovanjsko gradnjo, cestno in železniško infrastrukturo.
Ob tako počasnem izvajanju investicij nismo dosegli ciljev OVE do leta 2020, prav tako so cilji za OVE
postavljeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) do leta 2030 pod vprašajem in praktično
nedosegljivi brez pospešenih investicij. Nenazadnje so investicije v gradbeništvu pomembne tudi z vidika
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gospodarskega okrevanja po pandemiji covid-19.
Mag. Sonja Šmuc (naslovna fotografija), generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, izpostavlja:»Po
anketi GZS iz maja in junija letos več kot polovica od 272 anketiranih podjetij napoveduje, da bodo v 2020
investirali občutno manj kot v 2019. Tudi podatki za zadnje desetletje kažejo, da v Sloveniji v primerjavi s 13
novimi članicami EU zaostajamo na investicijskem področju, epidemija pa bo ta zaostanek samo še poglobila.
Glavni razlog za investicijsko zaostajanje so dolgotrajni in mukotrpni postopki pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Investicije so naložba za prihodnost, zato je treba narediti vse, da jih ohranimo v čim večjem obsegu.
Predvidene spremembe gradbene zakonodaje kažejo na odločenost države, da pospeši postopke investicij in
hkrati uravnoteži pravice investitorjev in civilne družbe, zato jih v GZS podpiramo.«
Gospodarska zbornica Slovenije deluje v interesu slovenskega gospodarstva pod geslom: »Če gre dobro
gospodarstvu, gre dobro vsem nam«. Ob tem se vedno zavzemamo za varstvo okolja in za doseganje ciljev
prehoda v brezogljično družbo. Nepotrebno podaljševanje postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo ogroža
naše cilje, zato je nujno, da v konstruktivnem dialogu tudi z nevladnimi organizacijami iščemo sprejemljive
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rešitve, ki nas bodo približale praksam v drugih državah EU. Denimo, v Nemčiji, je povprečni čas za pridobitev
gradbenega dovoljenja za enostavni poslovni objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v Italiji pa za
četrtino krajši.
Mag. Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: »Verjamemo, da imamo
gospodarstvo in okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči
zastavljene cilje do leta 2030 in do leta 2050, je potrebno postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti
administrativne ovire. Nova gradbena zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko
varovalk, lahko pa olajša pot do doseganja ciljev, saj skrajšuje postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so
sedaj nesprejemljivo dolgi.«
Spremembe Uredbe o odpadkih
Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, v
praksi pa je slika pogosto drugačna. Naš sistem upravljanja z viri je naravnan tako, da določena snov hitro
postane odpadek in to tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali
uničenje. S tem izgubljamo vrednost, ki jo odpadki imajo (ne ravnamo trajnostno), hkrati pa draži procese, kar na
koncu vpliva na višje cene izdelkov in nižjo konkurenčnost podjetij.
Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS, pojasnjuje: »Glavni namen spremenjene
uredbe je definirati pot, kako lahko odpadek postane koristna snov za uporabo. Evropa se je tega izziva
zavedala že pred 12 leti, ko je v direktivi iz 2008 uvedla mehanizem prenehanja odpadka. V predlaganih
spremembah Uredbe o odpadkih Ministrstvo za okolje bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje
statusa odpadka. Na ta način prenaša prakso iz EU v našo državo. Tudi odpadek je namreč koristen vir, ki ga
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lahko ponovno uporabimo in tako zmanjšamo porabo drugih naravnih virov, a pod jasnimi pravili za zaščito
okolja in zdravja ljudi. Uredba ustrezno naslavlja to problematiko, saj brez možnosti spremembe statusa
odpadka ni mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj načeloma, promovira. V številnih državah
EU so že davno prepoznali odpadke kot vir, Slovenija pa v tem oziru ostaja ranljiva in odvisna od drugih držav.«
Zato na GZS Uredbo o odpadkih, ki končno prinaša jasnejša pravila, podpiramo. Odločitev, ali gre za odpadek
ali proizvod, bo še vedno v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
presojal od primera do primera. Po sedanji uredbi se mora, denimo, tudi sveže izkopana zemljina umestiti med
odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, še svojega vrta ne smemo urediti
z njo. To nelogičnost Uredba o odpadkih odpravlja. Poleg tega sprememba Uredbe o odpadkih ne odpravlja
nobene okoljske varovalke, temveč odpadke ustrezno umešča in omogoča njihovo nadaljnjo uporabo, kadar je
to smiselno, varno, okolju neškodljivo in koristno.
Nasprotniki spremembe Uredbe zmotno navajajo, da se utegne izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato
rešitev vidijo v ohranitvi sedanje nedorečene in neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in
ponovno uporabo predelanih odpadkov. Ta bojazen je odveč. Vsak proizvod, ki je umeščen na trgu EU, mora
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slediti številnim zahtevam, ki zanj veljajo. Poleg tega potrošnike in okolje varuje tudi zahtevna kemijska
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zakonodaja EU, ki je enotna za celotno območje EU.
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Balkan: Odkrivanje priložnosti na Balkanu - Connecto 2020
21.07.2020
Do ponedeljka 27..julija je možna registracija za zdeležbo na brezplačnih virtualnih sestankih B2B dogodka Connecto 2020, ki ga
organizira tehnološki par Intera iz Mostarja z gospodarskimi zbornicami iz držav nekdanje Jugoslavije ob podpori Evropske
podjetniške mreže EEN (Enterprise Europe Network).
Tridnevni dogodek med 28. in 30.julijem je priložnost, da podjetja poiščejo partnerje (dobavitelje, sodelavce...) iz BiH in Zahodnega Balkana.

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

Vabijo udeležence iz kmetijstva, plastične in industrije orodij, digitalnih storitev in turizma, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, športa in
rekreacije...
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Logatec in njegovo urejanje prostora 50 let nazaj
Poglejmo, kako se je prostor na državni ravni urejal pred petdesetimi leti. To je bilo zanimivo obdobje, za katerega je značilen
poizkus intenzivne sinteze med ekonomskimi, socialnimi in prostorskimi vidiki razvoja, uveljavil se je t. i. sistem družbenega
planiranja. Prav v 70-ih letih se je prvič pojavila zahteva za varstvo kmetijskih zemljišč. Ta zahteva se je glede na takratno
ustvarjeno družbeno zavest prelevila v eno od prioritetnih strateških nalog urejanja prostora, ki pa je desetletje kasneje, žal,
zamrla. Zakon o regionalnem prostorskem planiranju iz leta 1967 je sicer vključeval v planski proces tudi varstvene zahteve, pod
skupno sintagmo »varovanje pokrajine«, pri čemer pa ni posebej izpostavljal posameznih lastnosti prostora, ki bi jih bilo
potrebno eksplicitno varovati. V začetku 70-ih let se je tako veliko govorilo o interdisciplinarnosti, timskem ter interinstitucionalnem delu. Prostorski planerji so medse vabili okoljevarstvenike, sociologe, ekonomiste, agronome, hidrologe,
prometne inženirje. Toda ta komunikacija je bila samo enostranska, enosmerna. Druge stroke so odrivale prostorsko načrtovanje
in si prilaščale vedno večji kos prostora iz svoje domene. Kmetijstvo, varstvo naravne, kulturne dediščine, krajine, varstveni
pasovi virov pitne vode, zaščiteni gozdovi, so postali prostori, izključeni iz prostorskega načrtovanja. Urbanistom so ostajale
zaplate, krni, ostanki prostora za lociranje potrebnih razvojnih projektov. Prostorsko urejanje je postalo izključujoče in ne
usklajevalno. V dojemanju ljudi sta se pojma urbanizem in prostorsko načrtovanje vse bolj razumela kot varstvo okolja – kot tisto
edino pravilno urejanje prostora. Najboljši načrtovalec prostora naj bi bil tisti, ki varuje, prepoveduje, riše vse širše meje
varovanih območij. Danes seveda prostorskega planiranja ne moremo več razumeti, kot so ga razumeli v 70-ih, v 80-ih letih. Ne
more biti normativni plan, ampak fleksibilen inštrument, ki določa procesna pravila, to je, kako se bo kontinuirano, z
vključevanjem vseh, glede na potrebe, odločalo. To pa pomeni, da ni več problem, ali se tisto, kar je narisano v planu, realizira
ali ne, ampak so pomembni kriteriji, kako se vsaka sprememba vključi.
V občini Logatec je bil v letu 1968 sprejet prvi prostorski akt za občino Logatec. To je bil Odlok o urbanističnem redu občine
Logatec (Uradni list SRS, št. 11-28.III.1968). V samo 10 členih je določal merila za posege v prostor.
Kot zanimivost navajamo, kaj je bilo dovoljeno graditi:
Znotraj strnjenih naselij je dovoljeno graditi: stanovanjske hiše; objekte za lokalno gospodarsko dejavnost; objekte lokalnega
družbenega pomena; komunalne in druge naprave; javne ceste in vaške poti; počitniške hiše, lovske, gozdarske, jamarske in
planinske koče; pomožne objekte.
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V samo desetih točkah je bil v urbanističnem redu določen tudi način urejanja, med drugim:
- dovoljena je graditev pritličnih, visokopritličnih in enonadstropnih objektov, s tem da se njihova višina prilagodi gabaritu naselja
in da se pri oblikovanju objekta upoštevajo značilnosti naselja in okolja,
- novi objekti morajo biti od obstoječih zgradb drugih lastnikov odmaknjeni najmanj 8 metrov,
- graditev smetiščnih jam je dovoljena v naseljih, kjer ni urejen odvoz smeti. Smetiščne jame morajo biti betonske in pokrite,
- ob dokončanju objekta mora investitor obvezno izvršiti zunanjo ureditev, kot je določeno v lokacijskem ali gradbenem
dovoljenju

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

Za graditev pomožnih objektov pa se je štelo:

župan o prostoru 50 let nazaj

posnetek Logatca - 1976

Graditev drvarnic, smetišč, svinjakov, zajčnikov, kokošnjakov in golobnjakov, ograj, zamenjava oken in vrat, povečava dimnikov,
…
Način izdaje dovoljenj je bil poenostavljen do te mere, da je moral na obravnavi za določitev pogojev za izdajo gradbenega
dovoljenja sodelovati »zastopnik delovne organizacije, ki je pooblaščena za opravljanje strokovnih zadev s področja
urbanističnega planiranja na območju občine«.

Danes se z občinskimi prostorskimi akti, poleg dovoljenih posegov, določajo še cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,
načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se
upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvene zahteve. Danes prostorski akti niso več
le podlaga za posege v prostor, ampak so pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v
občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev. Občinski prostorski akti se danes delijo na
strateške in na izvedbene akte. S spreminjanjem zakonodaje skozi leta pa se je spremenil tudi postopek pridobivanja gradbenih
dovoljenje, ki je pogosto negotov in dolg.
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Poselitveni razvoj Logatca je ravno pred petdesetimi leti doživel največji razcvet. Med leti 1970-72 je bila zgrajena avtocesta do
Ljubljane in sledilo je intenzivno priseljevanje v cenejša stanovanja ter gradnja zaradi bivalnih potreb delavcev in njihovih družin,
saj se je v Logatcu takrat močno razvila industrija. Iz tega razloga je bila po letu 1970 zgrajena stanovanjska soseska na
Tovarniški cesti, kasneje, v 80-ih letih, pa še blokovsko naselje na Pavšičevi ulici. Ob tem je zanimivo tudi dejstvo, da je
Logatec nastal z združitvijo več prvotnih vasi - Martinj Hriba, Mandrge, Griča, Čevice, Blekove vasi, Gorenje vasi, Cerkovske
vasi, Broda, Strmice, najprej združenih v Gornji in Dolnji Logatec, novo skupno ime Logatec pa so naselja dobila leta 1972.
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Posledice bodo šele čutili
Gradbeništvo bo v letošnjem letu povečevalo gospodarsko rast, težko pa je
napovedati, kaj točno bo letošnje leto prineslo.
Kocbek

Darja

»Če

bomo želeli

po

krizi zagnati slovensko gospo-

darstvo ter posledično gradbeništvo, ki bo po

šele v drugem

mnenju

valu

začutilo posledice

postati

epi-

rast,

osnovne

infrastrukture,

ki praviloma

jejo gradbenega dovoljenja in

pravi

letu

2020 povečevalo gospodarsko

»glede na naravo panoge pozitivno vpliva tudi

na številne druge dejavnosti, povezane z njim.«

ogromne

Iztok

Polanič, predsednik

določila
je

družbe

pomembnih

187

investicij

za zagon gospodarstva po epidemiji

določila seznam

projektne

uprave

Vlada

Vlada

ne potrebu-

dokumentacije, ter so zanimiva za slovenske gradbince,«

saj

motor slovenskega gospodarstva in

projekte s področja obnove in vzdrževanja

zagnati

upravljanje investicij se strinjajo, da

DRI

bo gradbeništvo v

demije, bi morala večja državna podjetja (na primer
DARS)

družbi

V

našem

vrednosti

187

7,7 milijarde evrov. Gre za investicije, ki

so po mnenju

vlade ključne za zagon gospodarstva,

napovedujejo tudi, da se bo seznam še dopolnjeval.

Pomgrad.

Med omenjene investicije je vlada
Odločajo
Sicer

pa so v tem

podjetju upadanje povpraševanj in

se je virus začel širiti iz Kitajske.
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težko in nehvaležno napovedati,

leto v prihodnjih mesecih,
»Pred

nami je

Zato je v tem trenutku
kakšno

bo letošnje

gotovo pa je, da posledice

več

Divača-Koper,

izgradnja

3. razvojne

gradnja več stanovanjskih sosesk,
domov za
infekcijske
itd.

osi, NUK 2,

izgradnja petih

»Pred

nami je

namreč izredno

nepredvidljiv čas,
zato

se odločamo

sproti, na podlagi
dejstev, ki so nam
na voljo,«

trenutno

pojasnjuje Iztok
Polanič, predsednik
uprave družbe

Pomgrad.

starejše občane, gradnja nove klinike za
bolezni

in vročinska stanja

UKC Ljubljana

ss

namreč izredno nepredvidljiv

čas, zato se odločamo sproti, na podlagi
nam

uvrstila

gradbenih projektov, kot so gradnja drugega tira

se sproti

vpliv na poslovanje prvič občutili že pred meseci, ko

že čutijo.

covid-19

pomembnih investicij, v skupni

trenutno na voljo,« še pojasnjuje

dejstev,

ki so

Polanič.
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Stališča

vedno kroži

Covid-19 še

vorno

do sebe

-

med

nami,

je skrajno

zato

pomembno, da se vsi državljani in državljanke vedemo odgo-

Neodgovorno ravnanje lahko ogrozi tako delovna mesta kot sodržavljane in seveda

in drugih.

obremeni javni zdravstveni sistem.
Na GZS ob tem opozarjamo

Definicija višje sile je, da je dogodek od osebe

na več stvari.

nepričakovan in nepreprečljiv. Če gre zaposleni v državo, ki
je

delavec

osnovi

tja

že odpotoval

in je zanj

višje sile, kot

instituta

ob povratku odrejena karantena,

ga opredeljuje

neodvisen,

je upravičen

do nadomestila plače na
katero že vnaprej

nekdo zavestno odide v državo, za

ZDR-1. Ko pa

vnaprej

rdečem seznamu, a to postane medtem, ko

ni na

ve, da bo zanj na podlagi veljavnega predpisa ob povratku veljal 14-dnevni karantenski ukrep, se na višjo silo
ne more sklicevati, saj gre za pričakovano in preprečljivo posledico. Delodajalec tako ni dolžan nositi stroška
nadomestila

za čas

dodatne

odsotnosti

Piiii

zaradi karantene.

Delodajalec ne more in ne sme delavcu omejevati gibanja ali prepovedati svobodne odločitve o tem, kje

čas.

bo prebil svoj prosti

A za

zaposlene

vnaprej opozori

karantene

in

prenese zaposlenim

ZDR-1 je

Po

opozorila

posledice

javnih

zaradi možne odsotnosti

z dela zaradi preprečljive

inštitucij o nevarnosti morebitnega zaprtja mej.

delavec dolžan obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo

vplivale na izpolnjevanje
bo delavec

posledice svojih odločitev odgovarja vsak posameznik sam. Delodajalec lahko

na delovnopravne

njegovih

po lastni volji

pogodbenih

potoval v

iz delovnega razmerja.

obveznosti

Med

oziroma

bi

to sodi tudi

katero od držav z rdečega seznama, zaradi česar bi

lahko
dejstvo, da

po povratku

moral v

karanteno.
delodajalcem se

Z
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vala. Z ustreznim

ko bi

ravnanje

in

dogovorita

o tem, kako

informiranjem

Enako

RS je sredi junija

GZS je v zadnjih

stališče

je zavzel

investicij

predstavila

seznam prednostnih

letih vseskozi opozarjala

v tej smeri. To bo

infrastrukturnih

na zastoje pri izvajanju

in

državni sekretar

in gradbeništvo (SSIG), ki

na Ministrstvu za

okolje

premik pri sprejeti zakonodaji iz paketa #PKP3. Pohvalili
ovir pri izvajanju
in

karantene

se lahko izognemo

reše-

situaciji,

in medsebojno

Minister Vrtovec je na seji izpostavil
projekte.

MDSSZ.

projektov

v naslednjem obdobju.

velikih investicijskih

projektov

nacionalnega

zato podpira prizadevanja vlade za povečanje

in

sta se ga udeležila minister za

infrastrukturo

prostor RS Robert Rožac, je zaznal

pozitiven

so ukrepe, usmerjene v zmanjšanje administrativnih

investicij v državi. Člani SSIG so izpostavili opazno spremembo pri delovanju obeh ministrstev

MOP, ki sodelujeta

sportne

odsotnost zaradi

zaposlenega

prispevalo k oživljanju gospodarstva in ohranitvi številnih delovnih mest.

Strateški svet GZS za investicije

Jernej Vrtovec

delavčevo

za delovna razmerja

tudi Direktorat

ter zastarelost infrastrukture na številnih področjih,

pomena

Mzl

bosta

delodajalca s strani

zaposlenega privedlo do njegove neupravičene odsotnosti z dela, ki ima lahko tudi delovno-

pravne posledice.

Vlada

lahko vnaprej

pravočasnim

Ne razume,

rešujeta

problematiko,

namero po vlaganju

kako je lahko

na njegovem

kar

prej

ni bil slučaj.

veliko energije

ministrstvu za 700

in naporov v energetske
mio EUR

projektov, ki že

in tranleta zaradi

nepridobljenih dovoljenj in soglasij stojijo. Na pobudo GZS je minister predlagal oblikovanje infrastrukturnega
sklada, kjer bi za ustrezen donos lahko pritegnili tako domače kot tuje vlagatelje in varčevalce. Mzl je tudi
pozval

MOP, da se kadrovsko

Državni

organizira

sekretarje izpostavil,

prioritet ministrstva.

Prve

tako, da bodo vsa dovoljenja izdana v zakonskih

da so pričeli z dopolnjevanjem gradbene zakonodaje,

dopolnitve

načrtujejo

še v

rokih.
ki je ena

najvišjih

letošnjem letu. Optimirajo in popolnjujejo tudi kadrovsko

sestavo.
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GZS podelila že več kot 400 spričeval
za gradbene delovodje

wHHf

?

Vsi

tisti, ki uspešno opravijo delovodski izpit in imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
se lahko takoj po opravljenem delovodskem izpitu vpišejo v imenik vodij del na GZS

ZGIGM.
GZS -Zbornica gradbeništva

Jože Renar,

30. aprila 2020 je

začel

veljati Zakon

Gradbenega zakona, ki je za

dve leti

in industrije

gradbenega materiala,

lahko še

podaljšal rok

dejavnost. Za vpis v registre reguliranih
poklicev

vodje del,

pogoje,

da s tem izpolnjujejo pogoje

dejavnosti
do

za opravljanje

gradbeništva. Tako se morajo izvajalci,

začetka

uporabe tega

mora posameznik

tistih, ki izvajajo zaključna

zakona

tega

do 31. maja 2022.

Gradbenega zakona
najmanj

enega

V skladu

mora imeti

delavca

-

namesto

maja 2022 polno

s 14. členom

ki bo

izvajalec zaposlenega

vpisan

vodjo del, ki mora imeti z

delovni

bodo

krajši delovni čas v posebnih pri-

da je posameznikov,

maja 2022

31.

času.

kratkem

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

svojih

potrebovala

polno

Zato se

zaposlenih

gradbene poklice

za

obvezen

maja 2022
polni

zbornica

bo v gradbenem

delovni

čas vsaj

enega

najmanj

vloge izvajalca v procesu

izvajanja

gradbenega
gradnje so

tisti, ki so vpisani v imenike IZS,

gradenj. V

projekta

lahko

ali od

izvajati

prilagodila, ne bodo več

del v gradbeništvu. Zato je

prav,

da se

v podjetjih na nove zahteve pravočasno pripravijo
in uredijo svojo

kadrovsko

pridobil že

in

naziv delovodja. Do

401

kandidat.

uspešno

opravijo delovodski izpit

in imajo

pet let delovnih izkušenj, se lahko takoj po

kadrovski

pogoj za mentoriranje dijakov oz.

ki opravljajo praktično usposabljanje

delovnem mestu.

vodje del le

pripraviti

smela

izvaja

leta 2002

na

-

OZS in GZS ZGIGM.

Podjetja se morajo na spremembe pravočasno

Podjetja, ki se temu ne bodo

Slovenije že od

ki si želijo po tej poti pridobiti

delovodskem izpitu vpišejo v imenik
vodij del na GZS ZGIGM. Gradbeni delovodja izpolnjuje

vajencev,

zahtevnosti

znanja

gradbenih delovodij.

opravljenem

tudi

od

vpisu

k

v register GZS ZGIGM

Vsi tisti, ki

pogoj

odvisnosti

da si pridobite

strokovno izobrazbo

vpisanega v imenik ali na IZS, OZS ali GZS ZGIGM
za opravljanje dejavnosti

vabi

usposabljanje

potrebna

Vpis

v ustrezne registre, ki jih vodijo na ZAPS, IZS,

za

pri

izvajanju gradbenih
projektov.

novo definicijo reguli-

poklicev v gradbeništvu, ob enem pa zahteva

zaposlovanje

usposabljanje

nove generacije

danes si je ta naziv

podjetju

vezane tako na
izobrazbo kot

morala ozreti tudi po

gospodarstva.

srednjo

zahtevane pogoje,

izkušnje

(CPU) je izobraževanje za potrebe

Gospodarska

izpolnjevati

pridobljene

morala to urediti v zelo

bodo

Za vpis v registre
reguliranih
gradbenih poklicev
mora posameznik

in jih ustrezno izobraziti.

izpite za kandidate,

OZS in GZS ZGIGM. Od 31.

kot jih

Jeseni vas vabimo,
in kompetence

vpis

manj,

podjetja. Proces

naloga GZS Centra za poslovno

Glavna

ranih

izpolnjujejo

zaposlenega z reguliranim

GZS Center za poslovno

vse posamezne regulirane

ki

za vpis v vse tri imenike precej

gradbenim poklicem, bodo

zakon je prinesel

najmanj enega delavca,

zaposlovati

nimajo nobenega

Gradbeni

vsi, razen

izobraženja zahteva svoj čas in podjetja, ki še

z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

merih v skladu

in

morali do 31.

v enega od imenikov reguliranih grad-

Ocenjujemo,
pogoje

ali za

dela, bodo

poklicev.

benih

izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni
čas

zahtevane

pridobljene

gradbenih samostojnih podjetnikov

14. členom

uskladiti s

kot

svojo

gradbenih

7 tisoč gradbenih gospodarskih družb in prek 9

je prek

za opravljanje dejavnosti

maja letos, po novem

izpolnjevati

vezane tako na izobrazbo

tisoč

po tem zakonu,

opravljali

nemoteno in zakonito

izkušnje pri izvajanju gradbenih projektov. V Sloveniji

opravljali

zakona

naprej

dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev

do 31.

GZS CPU

o spremembi

gradbenim podjetjem za obvezno polno zaposlitev

ki so

in Urška Kavčič Rihar,

zasedbo

tako, da bodo

J
i

Več informacij o izobraževanju:
Urška Kavčič
01

Rihar

58 97 652, urska.kavcic-rihar@cpu.si

Več informacij o
Tanja

vpisu v imenik vodij

del:

Križman Vezočnik

01 5898

242; 031 538 968, tanja.krizman@gzs.si
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Gradbeništvo
Gradbene investicije so se krepile v začetku letošnjega leta. V prvem četrtletju 2020

so se

investicije

v stanovanja medletno zvišale za 9,8 %, investicije

bi v

2020 povečevalo gospodarsko rast

Sprejeti ukrepi na področju gradbene zakonodaje

in

bosta podpirala nadaljnjo

četrtletju

rast gradbeništva,

kljub trenutni slabši gospodarski klimi (predvsem

glede na zmanjšanje investicij v drugi polovici leta

naročil, gradbenih del

benih

del višja za

vrednost grad-

3,1 % (na gradbenih

inženirskih

objektih za 5,3 % višja, na stavbah nižja za 1,4 %).

Investicije

ter podpora uveljavljenega interventnega zakona

v druge zgradbe in objekte za 1,5 %, kar je obrat

2019. V prvem četrtletju letos je bila
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naj

Investicije oz.

in poslovnega zaupanja).

naložbe imajo v času

pozitiven vpliv tako

recesije

velik

v

objekte v

medletno

zgradbe
prvem

2020

višje za

3,8 %
(5%

v 2019).

na gradbeni sektor zaradi

multiplikativnega efekta na druge panoge.

Pripravilo Analitika GZS
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Rast
Po

števila

brezposelnih

dnevno razpoložljivih podatkih

junija 89.866
vitev in celo
V

začetku

junija

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

več brezposelnih
konec

kot

februarja.

Pripravila Analitika

GZS

ZRSZ je bilo

3.

brezposelnih, kar nakazuje na zaustamanjši obrat trenda

brezposelnih. Ponoven
je

se umirja, po silovitejšem skoku

tudi pripomogel

zagon

k večji

zviševanja števila

nekaterih dejavnosti

dinamiki zaposlovanja.

Število brezposelnih je bilo medletno

še

vedno

v času epidemije

iz gostinstva, predelovalnih dejavnosti, trgovine
in zaposlitvenih
močno

agencij. V

Število objav

delovnih mest

letos v primerjavi

s prvima

mesec), gradbeništvu (830

selnimi so predvsem osebe z iztekom pogodb za

in

določen čas

gostinstvu (500)

poslovnih

razlogov, in

sicer

dvema

mesecih

mesecema

dejavnostih (850

na

na mesec), zdravstvu

socialnem varstvu ter trgovini
in

mesta.

je v zadnjih 3

najbolj upadlo v predelovalnih

višje za četrtino. Med novo prijavljenimi brezpo-

ter zaradi

času epidemije so se

zmanjšala tudi prosta delovna

(dobrih

600),

prometu (450).
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;

pr

¾

*

je treba zelo

W pretehtati in najti

4

prave rešitve, da v

iMw

več škode kot koristi

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

m

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak verjame, da bo dolgoročna strategija
razogljičenja v nekaj tednih pripravljena za javno obravnavo in sprejeta v drugi

polovici leta.

Slovenija namerava

nosti

Ministrstva

dosego

za okolje in prostor RS (MOP) za

tega cilja je sprejem

razogljičenja.

in

dolgoročne strategije

Minister Andrej Vizjak je povedal,

da je ta dokument v
sektorjem,

doseči ogljično

do leta 2050

Prva od treh glavnih nalog in pristoj-

nevtralnost.

ki so industrija, kmetijstvo,

trasiral

energetika,

ciljem nevtralnosti

štirim

pripravi in bo ključnim

promet

smer nadaljnjega razvoja s

izpustov

C0

2

po letu

2050.

sploh izvedljive v realnem času. Prenova

investicije

že

zakonodaje

poteka, kakor

ročja varstva okolja v smislu učinkovitejših postopkov,

da bo ob upoštevanju razmeroma visokih standardov
varovanja

okolja mogoče v

razumnem roku

da bo sprejeta in katere so še

druge

Morda navedem

nekaj

številk, kijih

omeniti, ker

nas številni

zirajo.

tabelo, kije sicer

Imam

zaradi

Ministrstvo

mora prilagoditi
prostorsko
in gradbeno
zakonodajo,

da bodo

investicije sploh
izvedljive v realnem
času.

Verjamem,

da bo

obravnavo

in

Druga

v nekaj tednih pripravljena za javno

bo v drugi polovici leta tudi

naloga

bo planiranje

ustreznih

sprejeta.

sredstev prek

podnebnega in vodnega sklada za spodbujanje
za dosego ciljev v naslednjih

sredstva bodo
ukrepov.
in

pomembna

Tretja

eksternih

zanih

nekaj

desetih

naloga je črpanje

virov za izvedbo

mora

naložb

letih. Ta

za izvedbo konkretnih
kohezijskih

ministrstvo za okolje

po

in

kmetijskih

je pomembno

teh posegov tudi kritistara

let, a je kljub

pet
Iz

nje izhaja,

v Sloveniji več kot 55 odstotkov

gozdnih

rabo in okrog 35 odstotkov

zemljišč glede na dejansko rabo. Skupaj

je to prek 90

odstotkov. Pozidanih

oziroma

sorodnih

zemljišč imamo glede na dejansko rabo zgolj
odstotka.

Iz tega

izhaja, daje Slovenija

6,7

zelena država,

bogata z gozdom, vodami. Ob tem nam nekateri želijo
sporočiti, da pretirano posegamo v prostor.

sredstev

potrebnih naložb, pove-

tudi z okrevanjem gospodarstva

Ob tem

da imamo

zemljišč glede na dejansko

glavne naloge?

posegati

v prostor.

temu po moje še vedno zelo aktualna.
Kdaj računate,

te

tudi zakonodaje s pod-

pandemiji.

prostor pri-

lagoditi prostorsko in gradbeno zakonodajo, da bodo

Kako

ocenjujete Nacionalni energetsko-podnebni

načrt

NEPN?

Je slab, jalov dokument, s katerim

nič pomagati

in se tudi

si nihče ne

ne uresničuje.

more

Naj samo
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da bi po NEPN morali v

povem,

pred

vstopom v drugo polovico

s podatkom,

da

bi bil

instaliran

zavaja

reka je praktično

leta, ne razpolagamo
1 megavat, morali pa

pri

NEK,

da ne govorim o

NEPN je nastal na način, da se

posegov

na Savi je treba imeti v mislih

vidik, ne

pa

ženje

Kakšen pa bi moral biti?

v hidroenergijo.

izkoristimo nekaterih

električne

energije.

do nekaterih

naredili še dve

obdobju

V Sloveniji je to praktično

glavna

Moja

Na Muri

hidroelektrarni.

nemogoče, to velja tudi

napisano,

ne poznam in jih
da

nasprotujejo vsem jezovom

in balkanskih

Zato je

rekah.

mene zelo

da za tem ne stojijo kapitalski

države, ampak avstrijska

da je v

njih prepogosto

gradili določene objekte,

lahko

Takšnih

da bodo

govorimo v
projektov

v primeru bistvenih

se jih razvite države EU
nerazumljivi

neki

dejansko

latovščini, zaradi katere

ne da izvesti.

Kdaj računate,

Sam sem

združenja.

da bi lahko

bile

hidroelektrarne

Zelo

govorili proti

hidrolektrarni

Mokrice.

že z

daleč smo

se mi zdi, da so

bo v Savi glede na podnebne

Kaj pa pretočnost rek,

dovolj vode za hidroelektrarne in hlajenje
drugega bloka Nuklearne

morebitnega

v Sloveniji gotovo

učinke

hidrologijo rek,

memb na
zelo

spremljamo

visokovodnih

pomeni, da seti

opažamo,

vsemi

potrebnimi

pogosteje

spre-

da so frekvence

pojavljajo,

tudi

pogostejše in bolj

in tudi znatnejša

in pogostejša obdobja

pretokov.

Beležimo

pretokov.

To potrjujejo tudi

okolje.

Zaradi

pa tudi

upravljanje z rekami

hidrologi

ki

negativno

rade

pogoji

pa

ljudje v

Meni očitati,

okoliških

prej, je ravno

nasipov

in ostale

da se zavzemam za to,

vaseh

smešno

dobili protipoplavno
oziroma

res povsem

da na

rib,

in rečni

nekatere jeto slabo,

za

da seje vse poslabšalo,

vplive na druge vrste, katerim

so se

imamo

prosto tečejo, imajo hitro vodo, zato

vodo. To so Krka,

v zgornjem

MOP, skrbi za investicije v infrastrukturni

pozitivno vplivajo

je dovolj prostora za rečne organizme,

takšno

na

ekosistem,

razvoj vrst

izboljšali, ni korektno. V Sloveniji

veliko rek, ki

pogodbeni
predstavniki smo
ministrstvu.

ustrezno

mirno vodo. Živelj

se prilagodijo. Za

nekatere je to dobro. Trditi,
zanemariti

ker

zavzemam za
projekt, katerega

se

nizkih

ni pa nujno,

vplivajo na

imajo rade tekočo hitro vodo, a

organizmi

za preprečevanje
korupcije,

boljše gospodarjenje z vodo

in

na razvoj rib, ki imajo

organizacije
prijavile komisiji

Pregrade omogočajo boljše

in biotska raznovrstnost,

slabše. Pregrade

predstavnik

INFRA, ki je na nek način tudi pod

ureditve.

zaščito čim

oziroma

hidroelektarne Mokrice,

se mi zdi, da so
me nevladne

z agencije za

pomembno

teh rek. Res je, da se s pregrado spremeni
biosfera

pri gradnji

Naravnost smešno

dolgoročni trend upadanja

tega je še kako

upravljanje z rekami.

zelo

koncedenta

da bodo

poplave

znatne

prijavile

ker se zavzemam

pogodbeni predstavniki smo na

MOP je koncedent

vodne

aktivnostmi

organizacije

ministrstvu.

jurisdikcijo

na

Naravnost smešno

korupcije,

del, za gradnjo protipoplavnih

amplitude so višje, kar pomeni, da so ti pojavi bolj
izraziti. Imamo

me nevladne

za preprečevanje

javno podjetje

pojavov večje, to

in nizkovodnih

dogodki

ni dovolj za vse

podnebnih

komisiji

za projekt, katerega

elektrarne Krško (NEK)?

Ko

habitatne

poslužujejo. Mi pa

hajali v Brežice in

potrebe.

načinu,

vplivov tudi ti

To so termini iz evropske

spodnji Savi in srednji Savi dograjene?

Hidropotenciala

ki

projektov jaz

moramo o

tudi ni. Govoriti

glede hidroelektrarne Mokrice.

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

dosedanjim

NEPN in vsem

prisostvoval razpravam, ko so njihovi strokovnjaki pri-

prvega in

mislih tudi

tem ne kritiziram avstrijske

energetski interesi. Pri

spremembe

pa

v

okoljski vidik, ne pa
konzervatorskega.

vplivi na okolje obvladljivi, da bodo posledice

bodo

direktive, ki

se

in

projekte,

imeti

ukrepov.

izravnalnih

povedati,

da bomo

vplivi izravnani.

težko prepričati,

zamera

in

imeli vpliva na okolje.

ne bodo

To uravnote-

Pri tehtanju posegov
na Savi je treba

je, da govorijo o projektih, kot da so

strategijam

omiljene,

na slovenskih

da je

tudi okoljski

ustrezno izvedene

ohranitvenih

viri, ki prihajajo iz Avstrije, ključni viri za financiranje
organizacij, ki

biotske raznovrstnosti.

potegne s seboj

za druge reke. Zanimivo je, da so določeni finančni

nevladnih

Na

razogljičenju in druge širše okoljske vidike

po

neizvedljivi. Želim

projektov, v

naših

in nas niso nič vprašali.

to naredili

so v zadnjem

ne

za proizvodnjo

Ob tem so naši sosedi Avstrijci,

ki so pogosto kritični
preteklosti
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GZS podpira vladna prizadevanja na področju
gradbeništva in okolja
21.07.2020 12:18

Ljubljana, 21. julija (STA) - Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na
današnji novinarski konferenci v Ljubljani podprli vladna prizadevanja za pospešitev
pridobivanja gradbenih dovoljenj in spremembo statusa odpadka. Kot so opozorili,
Slovenija zaradi zapletenih postopkov zaostaja pri investicijah, negativno pa vplivajo
tudi na naš prehod v brezogljično družbo.
Kot je uvodoma dejala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, je "najboljši vpogled v
prihodnost investicijska živahnost". Po anketi zbornice, izvedeni med 20. majem in 15. junijem,
pa več kot polovica od 272 sodelujočih podjetij zdaj načrtuje občutno manj investicij kot v
lanskem letu.
"Investicije so naložba v prihodnost in treba je narediti vse, da jih ohranimo v čim večjem
obsegu," je poudarila Šmučeva. Dodala je, da Slovenija, ko gre za investicije, zaostaja že
desetletje, epidemija covida-19 pa je razmere še poslabšala.

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

Primerjava s 13 državami, ki so se EU pridružile po maju 2004 (brez Hrvaške), namreč po
njenih besedah kaže, da je Slovenija v zadnjem desetletju v gospodarske objekte investirala
četrtino manj kot nove članice.
V GZS ocenjujejo, da gre glavnino zaostanka pripisati dolgotrajnim postopkom od ideje za
projekt do gradnje. "Ta je ne le dolgotrajen, temveč mukotrpen," je opozorila Šmučeva. V
Nemčiji naj bi bil povprečen čas za pridobitev gradbenega dovoljenja polovico, v Italiji pa
četrtino krajši.
V zbornici so zato naklonjeni olajšanju postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki jih je
predvidela protikoronska zakonodaja. Ustavno sodišče je sicer izvajanje nekaterih členov s
področja gradbeništva na pobudo nevladnih organizacij zadržalo.
Direktor Združenja za inženiring pri GZS Vekoslav Korošec je v tej luči opozoril, da nevladniki
spremembe vidijo kot vojno napoved, a si hkrati tudi sami, tako kot gospodarstvo, želijo
izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in
splošno blaginjo v državi.
Prepričan je, da je varovalk pri umeščanju objektov v prostor v slovenski zakonodaji dovolj, kot
posebej problematično pa je izpostavil, da okoljevarstveniki nimajo ustreznih tehničnih znanj in
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ne morejo kompetentno odločati o tem, zato vedno predlagajo, da se objekta ne zgradi. "To
lahko imenujemo slaba praksa nevladnih organizacij," je ocenil.
Ta praksa po njegovih besedah temelji na "pogojevanju, velikokrat izsiljevanju", pa tudi "na
neutemeljenih dejstvih, obtožbah in tožbah". Med posledicami te prakse je omenil nestabilno
investicijsko okolje, posledično pa zmanjšanje investicijske aktivnosti, ter kršitve legitimnih
pravic investitorjev.
Prav tako Slovenija zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor, tako Korošec, ne bo
dosegla ciljev, povezanih s prehodom v brezogljično družbo, to je 27-odstotni delež energije iz
obnovljivih virov do leta 2030.
"To ima velike posledice za ugled države," je navedel in opozoril pred kaznimi, kupovanjem
električne energije v tujini, ki ne bo poceni, ter vplivom na kakovost in zanesljivost dobave
električne energije.
Direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS Antonija Božič Cerar pa je v nadaljevanju podprla
predlagane spremembe uredbe o odpadkih.
V GZS verjamejo, da je odpadek lahko koristen vir, ki ga lahko znova uporabimo, a pod
jasnimi pravili za zaščito okolja in zdravja ljudi. Poleg tega naj brez spremembe statusa
odpadka ne bi bilo mogoče preiti v krožno gospodarstvo.

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

Kot je sklenila Šmučeva, pa od vlade pričakujejo tudi spremembo uredbe o zasipavanju, da bo
mogoče smotrno uporabljati materiale, ki so na voljo.
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Zadovoljni s »popravki« gradbene in
»odpadkovne« zakonodaje
Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije danes predstavili
stališča gospodarstvenikov do teh področij.
Objavljeno
21. julij 2020 16.35

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

Posodobljeno
21. julij 2020 16.47

Odpri galerijo
Pokriti kupi odpadkov v Celju. Po sedanji uredbi se mora tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, niti urediti
svojega vrta. To nova uredba o odpadkih odpravlja.Foto: Špela Kuralt/Delo
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Polona Malovrh
Ljubljana – Slovenski gospodarstveniki podpirajo predloge sprememb uredbe o odpadkih in o gradbeni zakonodaji, sporočajo z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Zakaj? Prve
spodbujajo prehod v krožno gospodarstvo, pravijo, druge skrajšujejo postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako pospešujejo ključne investicije za prehod v brezogljično družbo, pa
tudi okrevanje po pandemiji covid-19.
Zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj v Sloveniji že zaostajamo za cilji in za začrtanim prehodom v
brezogljično družbo, pri doseganju deleža obnovljivih virov energije (OVE), gospodarski rasti, novih delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, z večnamensko izrabo vodnih virov, s
stanovanjsko gradnjo, cestno in železniško infrastrukturo ... »Ob tako počasnem izvajanju investicij nismo dosegli ciljev OVE do leta 2020, prav tako so cilji za OVE, postavljeni v
Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), do leta 2030 pod vprašajem in praktično nedosegljivi brez pospešenih investicij,« pravijo na GZS.
Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, pravi, da glede na opravljeno anketo v maju in juniju več kot polovica od 272 anketiranih podjetij napoveduje, da bodo letos investirali občutno
manj kot lani: »Tudi podatki za zadnje desetletje kažejo, da v Sloveniji v primerjavi s 13 novimi članicami EU zaostajamo na investicijskem področju, epidemija pa bo ta zaostanek samo še
poglobila. Glavni razlog za investicijsko zaostajanje so dolgotrajni in mukotrpni postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja. Investicije so naložba za prihodnost, zato je treba narediti vse,
da jih ohranimo v čim večjem obsegu. Predvidene spremembe gradbene zakonodaje kažejo na odločenost države, da pospeši postopke investicij in hkrati uravnoteži pravice investitorjev in
civilne družbe, zato jih v GZS podpiramo.«
Ob podpori gospodarstvu se slovenski gospodarstveniki po Šmucevi vedno zavzemajo tudi za
varstvo okolja in za čim hitrejši prehod v brezogljično družbo: »Nepotrebno podaljševanje
postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo ogroža naše cilje, zato je nujno, da v
konstruktivnem dialogu tudi z nevladnimi organizacijami iščemo sprejemljive rešitve, ki nas
bodo približale praksam v drugih državah EU.« VNemčiji, denimo, je povprečni čas za
pridobitev gradbenega dovoljenja za enostavni poslovni objekt – za primer skladišče - za
polovico, v Italiji pa za četrtino krajši kot v Sloveniji.

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

Šmucevi se pridružuje tudi Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, ki
verjame, da imajo gospodarstvo in okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih
ciljev in blaginje: »Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030 in do leta 2050, je treba
postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire. Nova gradbena
zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa
olajša pot do ciljev, saj skrajšuje postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so sedaj
nesprejemljivo dolgi.«

Ekokrogovo vabilo ministru Vizjaku
Prdsednik zasavskega Eko kroga Uroš Macerl je ministra za okolje in prostor Andreja
Vizjaka danes povabil, da se to soboto udeleži spusta z rafom po srednji Savi med Renkami
in Hrastnikom. Vizjak je namreč za Radio Slovenija nedavno izjavil, da na srednji Savi ni
hudih naravnih in okoljskih vrednot. Vabilo ni provokacija, pravi Macerl, v Eko krogu
želijo le, da minister Savo spozna še z druge perspektive.

Novosti uredbe o odpadkih
Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim
gospodarstvom, v praksi pa je slika pogosto drugačna, pravijo v GZS, saj da v našem sistemu
upravljanja z viri določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo
uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem odpadki izgubljajo vrednost,
procesi se dražijo, cene izdelkov rastejo, konkurenčnost podjetij pada.

Eržen Jure Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, pravi, da več kot polovica od 272
anketiranih podjetij napoveduje, da bodo letos investirali občutno manj kot lani. Foto: Jure
Eržen/Delo

Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS, pojasnjuje: »Glavni
namen spremenjene uredbe je definirati pot, kako lahko odpadek postane koristna snov za
uporabo. Evropa se je tega izziva zavedala že pred dvanajstimi leti, ko je v direktivi iz 2008
uvedla mehanizem prenehanja odpadka. V predlaganih spremembah Uredbe o odpadkih
ministrstvo za okolje bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka. Na
ta način prenaša prakso iz EU v našo državo. Tudi odpadek je namreč koristen vir, ki ga lahko
ponovno uporabimo in tako zmanjšamo porabo drugih naravnih virov, a pod jasnimi pravili za
zaščito okolja in zdravja ljudi. Uredba ustrezno naslavlja to problematiko, saj brez možnosti
spremembe statusa odpadka ni mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj
načeloma, promovira. V številnih državah EU so že davno prepoznali odpadke kot vir,
Slovenija pa v tem oziru ostaja ranljiva in odvisna od drugih držav.«
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Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030 in do leta 2050, je treba postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire, pravijo gospodarstveniki. Foto: Jože
Suhadolnik/Delo
Odločitev, ali gre za odpadek ali proizvod, bo sicer še vedno v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja presojal od primera do primera. Po sedanji
uredbi se mora, denimo, tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati rudnika, niti urediti svojega vrta. To nelogičnost
uredba o odpadkih odpravlja, obenem pa po navedbah GZS ohranja okoljske varovalke, saj odpadke ustrezno umešča in omogoča njihovo nadaljnjo uporabo, kadar je to smiselno in varno.
Nasprotniki spremembe Uredbe so prepričani, da se utegne zaradi uredbe izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato rešitev – tako GZS – zmotno vidijo v ohranitvi sedanje nedorečene in
neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in ponovno uporabo predelanih odpadkov. A ta bojazen je po mnenju gospodarstvenikov odveč.
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Slovenija: GZS podpira spremembe za hitrejši prehod v krožno
gospodarstvo
21.07.2020

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS) so danes predstavili stališča
gospodarstva glede sprememb Uredbe o
odpadkih in sprememb gradbene zakonodaje
(v okviru ZIUZEOP).
Gospodarstvo podpira predloge sprememb Uredbe o
odpadkih, ker te spodbujajo prehod v krožno
gospodarstvo. Prav tako podpira predlagane
spremembe gradbene zakonodaje, ki skrajšujejo
postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako
pospešujejo investicije, ki so ključnega pomena za
doseganje ciljev prehoda v brezogljično družbo, pa
tudi za okrevanje po pandemiji covid-19.
Spremembe gradbene zakonodaje (v okviru
ZIUZEOP)

Dolgotrajni postopki umeščanja infrastrukturnih in
energetskih objektov v prostor in pridobivanje
gradbenih dovoljenj v Sloveniji že povzročajo
zaostajanje v doseganju zastavljenih ciljev, ki se
nanašajo na prehod v brezogljično družbo, visok
delež OVE (obnovljivi viri energije), gospodarsko
rast, nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, večnamensko izrabo vodnih virov, stanovanjsko gradnjo, cestno in
železniško infrastrukturo. Ob tako počasnem izvajanju investicij nismo dosegli ciljev OVE do leta 2020, prav tako so cilji za OVE
postavljeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) do leta 2030 pod vprašajem in praktično nedosegljivi brez
pospešenih investicij. Nenazadnje so investicije v gradbeništvu pomembne tudi z vidika gospodarskega okrevanja po pandemiji
covid-19.

:"Po anketi GZS iz maja in junija letos več kot
polovica od 272 anketiranih podjetij napoveduje, da bodo v 2020 investirali občutno manj kot v 2019. Tudi podatki za zadnje
desetletje kažejo, da v Sloveniji v primerjavi s 13 novimi članicami EU zaostajamo na investicijskem področju, epidemija pa bo ta
zaostanek samo še poglobila. Glavni razlog za investicijsko zaostajanje so dolgotrajni in mukotrpni postopki pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Investicije so naložba za prihodnost, zato je treba narediti vse, da jih ohranimo v čim večjem obsegu.
Predvidene spremembe gradbene zakonodaje kažejo na odločenost države, da pospeši postopke investicij in hkrati uravnoteži
pravice investitorjev in civilne družbe, zato jih v GZS podpiramo."
Gospodarska zbornica Slovenije deluje v interesu slovenskega gospodarstva pod geslom: "Če gre dobro gospodarstvu, gre dobro
vsem". Ob tem se vedno zavzemamo za varstvo okolja in za doseganje ciljev prehoda v brezogljično družbo. Nepotrebno

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

Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, izpostavlja

podaljševanje postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo ogroža naše cilje, zato je nujno, da v konstruktivnem dialogu tudi z
nevladnimi organizacijami iščemo sprejemljive rešitve, ki nas bodo približale praksam v drugih državah EU. Denimo, v Nemčiji, je
povprečni čas za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostavni poslovni objekt (skladišče) za polovico krajši kot v Sloveniji, v
Italiji pa za četrtino krajši.

Verjamemo, da imamo gospodarstvo in
okoljevarstvene organizacije iste cilje: doseganje podnebnih ciljev in blaginje. Če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030 in do
leta 2050, je potrebno postopke dovoljenj za gradnjo skrajšati in odpraviti administrativne ovire. Nova gradbena zakonodaja ne
ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa olajša pot do doseganja ciljev, saj skrajšuje
postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so sedaj nesprejemljivo dolgi."
Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring pri GZS, pojasnjuje: "

Spremembe Uredbe o odpadkih
Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, v praksi pa je slika
pogosto drugačna. Naš sistem upravljanja z viri je naravnan tako, da določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar
otežkoča nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem izgubljamo vrednost, ki jo odpadki imajo (ne
ravnamo trajnostno), hkrati pa draži procese, kar na koncu vpliva na višje cene izdelkov in nižjo konkurenčnost podjetij.
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"Glavni namen spremenjene uredbe je definirati
pot, kako lahko odpadek postane koristna snov za uporabo. Evropa se je tega izziva zavedala že pred 12 leti, ko je v direktivi iz
2008 uvedla mehanizem prenehanja odpadka. V predlaganih spremembah Uredbe o odpadkih Ministrstvo za okolje bolj jasno
ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka. Na ta način prenaša prakso iz EU v našo državo. Tudi odpadek je
namreč koristen vir, ki ga lahko ponovno uporabimo in tako zmanjšamo porabo drugih naravnih virov, a pod jasnimi pravili za
zaščito okolja in zdravja ljudi. Uredba ustrezno naslavlja to problematiko, saj brez možnosti spremembe statusa odpadka ni
mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj načeloma, promovira. V številnih državah EU so že davno prepoznali
odpadke kot vir, Slovenija pa v tem oziru ostaja ranljiva in odvisna od drugih držav."
Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS, pojasnjuje:

Zato na GZS Uredbo o odpadkih, ki končno prinaša jasnejša pravila, podpiramo. Odločitev, ali gre za odpadek ali proizvod, bo še
vedno v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja presojal od primera do primera. Po
sedanji uredbi se mora, denimo, tudi sveže izkopana zemljina umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega
nasipa ali sanirati rudnika, še svojega vrta ne smemo urediti z njo. To nelogičnost Uredba o odpadkih odpravlja. Poleg tega
sprememba Uredbe o odpadkih ne odpravlja nobene okoljske varovalke, temveč odpadke ustrezno umešča in omogoča njihovo
nadaljnjo uporabo, kadar je to smiselno, varno, okolju neškodljivo in koristno.

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

Nasprotniki spremembe Uredbe zmotno navajajo, da se utegne izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato rešitev vidijo v
ohranitvi sedanje nedorečene in neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in ponovno uporabo predelanih
odpadkov. Ta bojazen je odveč. Vsak proizvod, ki je umeščen na trgu EU, mora slediti številnim zahtevam, ki zanj veljajo. Poleg
tega potrošnike in okolje varuje tudi zahtevna kemijska zakonodaja EU, ki je enotna za celotno območje EU.
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