Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 11. 2020
Število objav: 11
Internet: 3
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Vlada dala soglasje k strateškima investicijama Luke Koper

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na ministrstvu za infrastrukturo. Program novih priveznih mesti na južni obali drugega pomola zajema izgradnjo več
vezov, poglobitev morskega dna in gradnjo dodatnih tirov na obali omenjenega pomola. Kot so za STA pojasnili v Luki
Koper, gre v obeh primerih za investicije, ki so bile predvidene v državnem...

Naslov

Smernice v gradbeništvu: S trajnostno naravnanostjo do kakovostnejšega bivanja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Smernice v gradbeništvu: S trajnostno naravnanostjo do kakovostnejšega bivanja Barbara Gavez Volčjak
23.11.2020, 02.00 Če je zdaj naša pozornost v prvi vrsti usmerjena v energetsko...

Naslov

(intervju) Direktor ARSO I. Slatinšek: ARSO združuje nezdružljivo, od tod njegove težave

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poskušali doseči z večjim poudarkom na koordinaciji dela vseh organov, ki sodelujejo pri odločanju. Ali ARSO
sodeluje pri spremembah prostorske in gradbene zakonodaje? Pri prostorski in gradbeni zakonodaji sodelujemo le
posredno, saj je naše področje okoljska zakonodaja. Tak primer je omenjena uredba PVO, ki določa predhodni
postopek in postopek...

Naslov

Gradbena dovoljenja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 49 cm2

...Gradbena dovoljenja oktober glede na september 2020 = f 1 6% več izdanih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih
stavb 28% je porast pri nestanovanjskih stavbah DELO Vir: Surs...

Naslov

V novi soseski 400 stanovanj

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 23. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 414 cm2

...ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) lani vendarle našla ustreznega kupca za stavbno zemljišče,
investitor napoveduje, da se bo prva faza gradnje soseske, ki se bo imenovala Kranjska iskra, začela predvidoma čez
dve leti. Cene stanovanj še niso oblikovali »Iskraemeco v projekt ni vključen neposredno,...
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Naslov

Javni projekti v avtoceste, državne ceste in železniško infrastrukturo

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 26

Površina: 695 cm2

...leto. Ocenjena vrednost gradbenih del je okoli900milijonov evrov, celoten projekt je ocenjen na okoli 1,2 milijarde
evrov. Družba 2TDK je 18. novembra za gradnjo objektov drugega tira k oddaji finančnih ponudb pozvala štiri
ponudnike: konzorcij Gorenjske gradbene družbe, Metrostava in CGP, turško podjetje Cengiz,...

Naslov

Kako sta se sestri znašli v pretežno moškem poslu

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 29

Površina: 861 cm2

...se pogovarjali, kako sta zašli v ta večinoma moški posel, kako se v njem znajdeta in kako podjetje, ki ga vodita,
posluje. Kako sta zašli na področje gradbeništva, s katerim je povezana glavnina posla podjetja Prangl, in kakšna je
bila vajina kariema pot v podjetju Prangl? Helena: Najin oče je bil uspešen podjetnik....

Naslov

Pri nas druga največja medletna rast aktivnosti

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 47 cm2

...GRADBENIŠTVO V EU Pri nas druga največja medletna rast aktivnosti Septembra letos so se aktivnosti v
gradbeništvu v primerjavi z avgustom na evrskem območju zmanjšale za 2,9 odstotka, v celotni EU-27 pa za 2,5
odstotki kažejo...

Naslov

Gradbeništvo bo imelo pomembno vlogo pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 30

Površina: 440 cm2

...Gradbeništvo bo imelo pomembno vlogo pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov Z ukrepi Evropske unije in
ministrstva za okolje in prostor se bo spremenilo projektiranje...

Naslov

Velika gradbena podjetja so zmerno optimistična, obrtnike je zelo strah, kaj bo prihodnjle
leto

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 928 cm2

...gradbenih delv prvih osmih mesecih letosv primerjavi z Istim obdobjem lani vqpadla za 3,8 odstotka Vrednost del na
stavbah jebila nižja za 6,4,na gradbenih Inženirskih objektih pa za 2,4 odstotka. Avgusta je bila vrednost opravljenih
gradbenih del višja od julijske letošnje In avgustovske v letu 2019. Avgustovskavrednost...
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Naslov

Gradbeništva ne sme simbolizirati Ivan Zidar, ampak inženirji, tehniki, projektanti in vsi
drugi, ki v tej panogi delajo pošteno

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 24

Površina: 1.366 cm
2

...težav slovenskega gradbeništva: povečati ugled in digitalizirati panogo, sprostiti adfnjnistiativne ovire, urediti javno
naročanje Gradbeništva ne sme simbolizirati IvaMn Zidar, ampak inženirji, tehniki, projektanti in vsi drugi, ki v tej
panogi ielajo pošteno OVASIU J KRIVEC vasilij krivec finance si »Imam dovolj kompetenc...

4

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.11.2020
Sunday, 09:19
Nedelja,

Kazalo

https://www.sta.si/2834654/vlada-dala-soglasje-k-s...

1/1

Vlada dala soglasje k strateškima investicijama
Luke Koper
Luka Koper je dobila soglasje za izvedbo infrastrukturne ureditve ankaranskega obrobnega kanala ter ureditve za nova
privezna mesta na južni obali drugega pomola. Gre za naložbe, ki so bile predvidene v državnem prostorskem načrtu in
so vključene v petletni plan razvoja pristanišča ter v strateški poslovni načrt družbe do leta 2025.
V primeru ankaranskega obrobnega kanala je vlada v četrtek izdala soglasje k pet milijonov evrov vredni naložbi za
ureditev kanala in vzpostavitev nadomestnih habitatov, kar je predpogoj za nadaljevanje investicije oziroma izgradnjo
kaset na ankaranski bonifiki, kjer je vrednost celotne investicije ocenjena na 17 milijonov evrov.
Za soglasje k preostalemu delu investicije tj. za investicijo v izgradnjo kaset se bo vladi predlagalo, da izda soglasje
kasneje - ko bo po okvirno dveh letih po vzpostavitvi habitatov jasno, v kakšnem obsegu bo možna njena izvedba in bo
predhodno v ta namen izdelana projektna dokumentacija.
Kasete na ankaranski bonifiki bodo sicer v prvi fazi zgrajene za namene odlaganja odvečnega materiala ob poglabljanju
morskega dna ter v končni fazi ureditve dodatnih skladiščnih površin za avtomobile, kar je še posebej pomembno v
povezavi z izgradnjo drugega tira Koper-Divača, so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.
Program novih priveznih mesti na južni obali drugega pomola zajema izgradnjo več vezov, poglobitev morskega dna in
gradnjo dodatnih tirov na obali omenjenega pomola.

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

Kot so za STA pojasnili v Luki Koper, gre v obeh primerih za investicije, ki so bile predvidene v državnem prostorskem
načrtu, so vključene v petletni plan razvoja pristanišča in so bile predvidene tudi v strateškem poslovnem načrtu družbe
2020-2025.
V primeru gradnje ankaranskega obrobnega kanala se predvideva ureditev omenjene struge od delte ankaranskega
obrobnega kanala z reko Rižano do njegovega izliva v morje. S tem se bo zagotovilo ustrezno pretočnost ankaranskega
obrobnega kanala in poplavno varnost na območju, kjer je predvidena gradnja kaset za odlaganje materiala. Hkrati bodo
vzpostavili tudi prvi del nadomestnih habitatov, ki so predvideni po državnem prostorskem načrtu, napovedujejo v Luki.
Pri investicijah na južni obali drugega pomola pa gre za izgradnjo dveh novih privezov za privez ladij za generalne tovore
in avtomobile. Projekt predvideva tudi poglabljanje morskega dna, preureditev obale za silos in izgradnjo dodatnih tirov
na obali, so še pojasnili v koprski družbi.
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https://www.vecer.com/kvadrati/smernice-v-gradbeni...

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

Smernice v gradbeništvu: S trajnostno
naravnanostjo do kakovostnejšega bivanja
ODPRI GALERIJO
STANOVANJSKI SKLAD RS

Barbara Gavez Volčjak

23.11.2020, 02.00

Če je zdaj naša pozornost v prvi vrsti usmerjena v energetsko učinkovitost stavb,
bomo morali v prihodnje več pozornosti namenjati doseganju optimalne kakovosti
notranjega okolja v smislu zagotavljanja celovitega udobja in zdravih bivalnih
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razmer.
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je oktobra organiziralo 5. konferenco trajnostne
gradnje, ki jo je 110 udeležencev zaradi zdravstvenih omejitev tokrat spremljalo na daljavo prek spleta.
Osrednja tema dvodnevne spletne konference sta bila premišljeno načrtovanje ter izvajanje prenove objektov
na trajnosten in okolju prijazen način, glavni poudarek pa je bil na kakovostnih, zdravih in sodobnih
trajnostnih stavbah, ki uporabnikom zagotavljajo večjo vrednost.

Upoštevati je treba vse faze življenjskega cikla stavbe
Na ravni EU je gradbeni sektor odgovoren za porabo več kot 40 odstotkov vse energije, 36 odstotkov emisij
CO₂, porabo 40 odstotkov vseh naravnih virov in 30 odstotkov vode, ob koncu življenjskega cikla pa generira
še okoli 30 odstotkov vseh odpadkov. Da bi lahko dosegli okoljske cilje in do leta 2050 postali prva podnebno
nevtralna celina, je Evropska komisija pripravila več dokumentov, med katerimi je ključen Akcijski načrt za

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

krožno gospodarstvo. V Sloveniji bo poimenovan Celovit strateški projekt razogljičenja Slovenije preko
prehoda v krožno gospodarstvo, obravnaval pa bo zlasti vire in materiale ter stavbe glede snovne, energetske
in emisijske produktivnosti. Slovenija nima uredbe o trajnostni gradnji, ki upošteva življenjski ciklus stavb,
ima pa vrsto usmeritev, zapisanih v številnih dokumentih. Med temi gradivi je tudi pregled sistema kazalnikov
trajnostne gradnje, ki sta ga za MOP pripravila ZAG in Gradbeni inštitut ZRMK, z njimi pa bo gradbeništvo
izkoristilo možnosti za večjo učinkovitost rabe tal, zmanjšanje vplivov na podnebje in izboljšanje bivalnega
okolja. Raba energije v fazi uporabe stavbe je torej le njen manjši del, obravnavati bo treba tudi faze
proizvodnje, gradnje, uporabe in izrabe stavbe ob možnostih za nadaljevanje njenega cikla. Pri nas bo v
kratkem izšel tudi prvi Priročnik za trajnostno gradnjo, ki bo prispeval k hitrejši prenovi gradbenega fonda in
bo na voljo brezplačno.

7

Vecer.com
Država: Slovenija

23.11.2020
Ponedeljek, 02:00

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.vecer.com/kvadrati/smernice-v-gradbeni...

3/4

Stavbna dediščina predstavlja enega največjih zalogovnikov turističnega gospodarstva, in če kulturne dediščine ne
bomo ohranjali, nam bo ostala le naravna dediščina. Na fotografiji Grajska pristava Ormož.
MIRAN KAMBIČ

Več pozornosti zdravim bivalnim razmeram
Stavbni fond je tako v Evropi kot v Sloveniji potraten in star, največ energije pa se v stavbah porabi za
ogrevanje in hlajenje. Ukrepi so prvenstveno usmerjeni v izvedbo učinkovitih toplotnih izolacij, visoko
zrakotesnost fasadnega ovoja in vgradnjo učinkovitih mehanskih sistemov. Če je zdaj naša pozornost v prvi
vrsti usmerjena v energetsko učinkovitost stavb, bomo morali v prihodnje več pozornosti namenjati doseganju
optimalne kakovosti notranjega okolja v smislu zagotavljanja celovitega udobja in zdravih bivalnih razmer.
Delež stavb s prekomerno vlago v Sloveniji dosega 30 odstotkov, v Evropi v povprečju 15 odstotkov. V takih
okoljih se večajo tveganja za pojav astme in se povečujejo težave z dihali, kar je še posebno pomembno za
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ranljive skupine prebivalcev. V stavbe se kljub odredbi iz leta 2011 še vedno vgrajujejo nekateri gradbeni
proizvodi, katerih sestavine slabo vplivajo na zdravje in okolje. Sindrom bolnih stavb se po oceni WHO
pojavlja pri več kot 30 odstotkih stavb po vsem svetu, povzroča pa ga najpogosteje nezadostno prezračevanje.
Pravi pristop za trajnostno gradnjo je zdrava in udobna stavba z minimalno možno rabo energije, brez
negativnih vplivov na okolje. Notranje udobje ter prijetno in zdravo klimo je mogoče doseči z učinkovitimi
ogrevalnimi sistemi in sistemi prezračevanja, pa tudi z uporabo ekoloških materialov za notranje prostore.

Obnova stavb kulturne dediščine pod spomeniškim varstvom
V slovenskem Registru nepremične kulturne dediščine je trenutno vpisanih okoli 30.000 enot kulturne
dediščine, od teh je približno polovica stavb. Zaradi svoje zgodovinske, arhitekturne in kulturne vrednosti je
odgovornost, da jih ohranjamo tudi za bodoče generacije, na ramenih celotne družbe. Žal je kulturna dediščina
pogosto razumljena kot cokla v razvoju, vendar pa je nedvomno velik razvojni potencial z vidika turizma ter
povezovanja kulturnega turizma in naravne dediščine. Sestavni del celovite prenove teh stavb je lahko tudi
njena energetska prenova, tehnične rešitve za izvedbo v praksi pa poleg zakonodaje določajo tudi
kulturnovarstveni pogoji. V pomoč pri načrtovanju in izvajanju energetske prenove stavbne dediščine so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stroki ter projektantom in investitorjem tudi smernice, ki smo jih začeli v Sloveniji snovati v letu 2016 in sta
jih v tesnem sodelovanju z ZVKDS pripravljala Urbanistični inštitut RS in Gradbeni inštitut ZRMK. Te med
drugim vsebujejo tudi parametre notranjega okolja in bivalnega ugodja z opisom učinkov ukrepov ter tehnične
ukrepe energetske prenove z njihovimi vplivi, prednostmi, slabostmi in omejitvami. Poseben poudarek je tudi
na statični in potresni odpornosti, sanaciji poškodb ter reševanju problemov z vlago. Ukrepi energetske
prenove sledijo, ko je osnovno stanje stavbe strokovno korektno urejeno. Dopolnitev in posodobitev smernic
sta že predvideni v osnutku dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050. V okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE pod okriljem MOP pa Gradbeni inštitut ZRMK razvija tudi novo kategorijo Znaka
kakovosti v graditeljstvu (ZKG), da bi v nacionalnem okviru še bolj poudarili pomen kakovosti postopkov pri
gradbeni in energetski prenovi stavb kulturne dediščine.
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(intervju) Direktor ARSO I. Slatinšek: ARSO združuje
nezdružljivo, od tod njegove težave
Čas branja: 7 min

0
23.11.2020 05:15

Javna podoba nevladnih organizacij kot čuvarjev javnega interesa
varovanja okolja ni vedno nedvoumna, med drugim ugotavlja generalni
direktor agencije za okolje ARSO Iztok Slatinšek.

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

BORUT HOČEVAR

»Mi smo unikum. Edino mi smo v Evropi organizirani na takšen način,« pravi generalni direktor
agencije za okolje Iztok Slatinšek.
Foto: Borut Hocevar
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Več iz teme:
okolje >

Iztok Slatinšek >

Agencija Republike... >

Arso Iztok Slatinšek >

Arso I. Slatinšek >

Iztok Slatinšek je pred približno pol leta prevzel vodenje agencije za okolje ARSO.
Najprej kot vršilec dolžnosti, pred kratkim pa kot generalni direktor z rednim
mandatom. Intervju z njim smo opravili ustno, poslal pa nam je tudi pisne odgovore. V
tekstu so uporabljeni pisni odgovori, razen tam, kjer je posebej označeno.
V uvodu je Slatinšek najprej opisal, od kod izvirajo zamude pri izdaji
prostorskih oziroma okoljskih dokumentov.

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

Agencija za okolje je nastala na zahtevo evropske komisije ob vstopu Slovenije v EU.
Slovenija zaradi kadrovskih omejitev leta 2001 ni vzpostavila okoljske agencije po vzoru
drugih evropskih držav, temveč je le združila tri takratne organizacije: upravo za varstvo
narave, upravo za geofiziko in hidrometeorološki zavod. Ob tem je bil ustanovljen še
zavod za varstvo narave. Osnovne naloge okoljskih agencij v Evropi so predvsem
spremljanje stanja okolja, torej meritve kakovosti voda, zraka in tal, izvajanje podnebnih
projekcij, spremljanje odpadkovnih tokov, spremljanje stanja hrupa, vodenje nacionalne
baze emisij v vode in zrak in podobno.
Z ustanovitvijo ARSO je bilo združeno nezdružljivo: državna meteorološka služba,
hidrološka služba, letalska meteorološka služba, meteorološka podpora slovenski vojski,
spremljanje stanje okolja (podzemne vode, površinske vode, morje, kakovost zraka,
kakovost tal), oceanografska služba, skupaj s kemijsko analitskim in umerjevalnim
laboratorijem (vse hidrometeorološki zavod), spremljanje in analiziranje potresov ter
izdelava kart potresne nevarnosti (uprava za geofiziko), okoljska dovoljenja in soglasja,
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urejanje voda, vodna soglasja in dovoljenja, soglasja s področja varstva narave (takratna
uprava za varstvo narave).

Na vprašanje, ali se bo lotil reorganizacije agencije,
je Slatinšek v pogovoru povedal:

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

"Imel sem veliko željo. Zamisel sem predstavil na
zaslišanju za delovno mesto generalnega direktorja,
predstavil sem jo tudi ministru in državnemu
sekretarju za debirokratizacijo. Ob predstavitvi
ministru se je pokazalo, da je premalo časa za tako
reorganizacijo. Prednost je dobilo reševanje drugih
zadev. Razmišljanje je bilo potrjeno, ne najdemo pa
stabilnega obdobja. Če bi ostal na tem delovnem
mestu dlje časa pa bi bila to ena od mojih
prednostnih nalog."
V skoraj 20 letih je ARSO postal organ z visoko stopnjo strokovnega znanja pri
spremljanju stanja okolja in zlasti pomemben nosilec javnega pooblastila v postopkih
dovoljevanja posegov v okolje in prostor.
Kakšne so vaše dosedanje ugotovitve pri vodenju ARSO, kje so izzivi
največji?
Okoljska zakonodaja je na evropski ravni eno od najbolj kompleksnih in obsežnih
zakonodajnih področij, kar se odraža tudi v naši zakonodaji. Zaradi tega prihaja tudi do
neusklajenosti in različnih interpretacij, kar nam otežujejo delo.
Nismo sprejeli filozofije, da je potrebno okolje upoštevati ob prvi misli na investicijo, ne
pa nalagati agenciji varstvo okolja, ko je investicija pripeljana že do točke pred izvedbo.
Kako bi lahko skrajšali in poenostavili postopke na ARSO?
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Postopki so kompleksni, zato jih kot takih ne poenostavljamo, ampak skupaj z uradniki
optimiziramo in zahtevamo večjo samostojnost in odgovornost pri vodenju postopkov in
odločanju.
Pri predhodnem postopku in presoji vplivov na okolje (PVO) smo uvedli jasnejše določbe
in spremembe meril nekaterih posegov. Določbe in merila so bili spremenjeni na podlagi
ponovne podrobne preučitve evropske zakonodaje ter naše dosedanje prakse s
predhodnim postopkom in PVO. Ukinili smo tudi možnost vlaganja zahtevkov za
predhodne postopke, ki so bili v predhodni uredbi PVO dovoljeni za primere, ko poseg
sploh ni dosegal pragov za uvrstitev med posege, za katere je bil predhodni postopek
obvezen. Vse uvedene spremembe uredbe PVO pomeijo bistven debirokratizacijski
ukrep.
V praksi je to pomenilo zmanjšanje pripada novih zadev in ustavitev zadev, ki po novih
merilih ne pridejo na predhodni postopek.

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

Več pozornosti namenjamo seznanitvi s projektom, za katerega je vložena zahteva za
PVO tako, da organiziramo več ustnih obravnav, ki omogočajo hitrejše razjasnjevanje
vsebin zahtevkov.
Praksa je pokazala, da je tak pristop koristen tako za investitorja kot za uradnike.
Investitor vidi, kako pomembna je dobro pripravljena dokumentacija. Uradniki pa so
bolj celovito seznanjeni s projektom in odločajo bolj suvereno. V tem segmentu opažam
napredek v odločanju.

V pogovoru je Slatinšek dodal: "Zanimiv je primer, o
katerem ste pisali v Financah. Za novo železniško
postajo v Pragerskem smo vodili dolgotrajen
postopek, ki je bil po takratnih pragovih določen za
presojo vplivov na okolje. V tem postopku so
udeleženi investitor, izdelovalec presoje vplivov na
okolje in naš uradnik. Investitor pogosto ni povsem
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usklajen z zahtevami, kaj mora pripraviti, kakšna
mora biti dokumentacija oziroma, kaj pričakuje naš
uradnik. Poleg tega nekateri izdelovalci presoje
vplivov na okolje niso zelo vešči svojega dela.
V primeru Pragerskega se je pokazalo, da je
investitor na začetku slabo sodeloval, da ni znal
pravilno predstaviti projekta. Govorili so o ranžirni
postaji, o izrazih, za katere naš uradnik še ni slišal.
Po dveh letih obravnav, razčiščevanja, dopisovanja
smo ugotovili, o čem pravzaprav govorimo.
Projektant ni vedno povedal pravilno, kaj bo na
koncu. Izkazalo pa se je, da so možni onesnaževalci
globoko v zemlji."
Posebej opazen primer je bil izdaja okoljevarstvenega soglasja za drugo cev
predora Karavanke. V Avstriji so ga izdali v nekaj tednih, pri nas se zadeve
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vlečejo dve leti. Zakaj?
Avstrijci so ocenili, da za njihov del predora ni potrebno opraviti presoje vlivov na okolje
in zato ni bilo potrebno izdati okoljevarstvenega soglasja. Pri nas pa je bila presoja
vplivov na okolje skladno z našo uredbo PVO potrebna.
Investitorji se pritožujejo, da je za postavitev sončnih panelov enak
postopek kot za gradnjo hidroelektrarne, za izgradnjo kolesarske steze pa
tak kot za avtocesto...
Primerjave posegov niso vedno primerne, saj je pri ugotavljanju vrste postopka (pri
predhodnem postopku ali PVO) potrebno upoštevati različna merila. Vrsta posega je le
eno od izhodišč. Pomembno vprašanje je ranljivost okolja, v katerega se poseg umešča,
na primer v naselje ali izven njega, na območja Nature 2000 oziroma njenega vplivnega
območja ali zunaj nje in podobno.
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Pomembni so ukrepi za zmanjšanje ali odpravo vplivov posega, ki jih načrtuje investitor.
Ukrepi so lahko zelo različni, od takih, ki izhajajo iz tehnične zasnove posega, ki je
vgrajena v sam poseg, do takih, s katerimi blažimo morda manj ustrezno tehnično
zasnovo. Tudi direktiva, iz katere izhaja obveznost predhodnega postopka ali PVO, ima
različne razpone posegov, res pa je, da lahko države do neke mere same opredelijo svoja
merila. Tako imamo v naši PVO uredbi nekatere dodatne zaostritve, nekatere od njih
izhajajo tudi iz preteklih pripomb zainteresirane javnosti oziroma nevladnih organizacij
(NVO).
Kako boste obravnavali infrastrukturne projekte z vladnega seznama
projektov, pomembnih za gospodarsko okrevanje? Bodo deležni posebne
obravnave?
Vlada je na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida–19 določila seznam pomembnih
investicij, ki se bodo lahko še dopolnjevale. Interventni zakon daje osnovo, da se bodo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

investicije hitreje realizirale, kar bomo poskušali doseči z večjim poudarkom na
koordinaciji dela vseh organov, ki sodelujejo pri odločanju.
Ali ARSO sodeluje pri spremembah prostorske in gradbene zakonodaje?
Pri prostorski in gradbeni zakonodaji sodelujemo le posredno, saj je naše področje
okoljska zakonodaja. Tak primer je omenjena uredba PVO, ki določa predhodni postopek
in postopek PVO in je v večinskem delu povezana s takšnimi posegi v okolje, ki so hkrati
tudi posegi v prostor.
Prizadevamo si, da bi težišče postopka za dovoljevanje posegov v okolje s sedanjega
okoljevarstvenega soglasja, ki se ga pridobi skupaj z gradbenim dovoljenjem tik pred
gradnjo, prestavili na zgodnejšo fazo prostorskega načrtovanja. Trenutna ureditev
namreč kljub sprejetim prostorskim aktom ne omogoča, da bo do njihove izvedbe lahko
prišlo, kar pomeni veliko tveganje za investitorje.
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Prizadevamo si tudi za boljšo organizacijo ministrstva pri dovoljevanju posegov v okolje
in prostor, saj po trenutni urediti lahko več organov znotraj ministrstva odloča o isti
zadevi v različnih fazah postopka, kar postopke podaljšuje brez pozitivnih vplivov na
okolje.
Kakšna naj bo po vašem mnenju vloga nevladnih organizacij pri postopkih,
kjer je vključen ARSO?
ARSO obravnava zahtevke, ki se umeščajo v prostor, za katerega je načrtovanje ureditev
prostora že končano in je torej prostor že predviden za določene vrste posegov. NVO, ki
se vključuje v postopke na ARSO, se v večini primerov ne strinjajo ravno o umestitvi
določenega posega v prostor. Vendar je zlasti pri posegih, ki so že umeščeni v prostor in
se le spreminjajo, v splošnem to pogosto nekonstruktivno, ARSO pa mora kot nosilec
javnega pooblastila za izdajo okoljskih upravnih odločb nosilcu posega izdati pozitivno
odločbo, če izpolnjuje vse predpisane zahteve in dokaže, da je poseg v okolje sprejemljiv.

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

Zato javna podoba NVO kot čuvarjev javnega interesa varovanja okolja ni vedno
nedvoumna. Želijo vplivati na umeščanje posegov, vendar zaradi opisane problematike
prepoznega vključevanja v postopkih na ARSO včasih zlorabljajo svoje procesne pravice
z namenom, da bi posegli v nekaj, kar je bilo družbeno dogovorjeno že pred začetkom
postopka na ARSO. Zaradi tega prihaja tudi do primerov, ko želijo uveljaviti domnevni
javni interes, medtem ko lokalno prebivalstvo, ki težko čaka na realizacijo projekta,
nasprotuje njihovemu vmešavanju.
Seveda so tudi pozitivni primeri sodelovanja NVO in takih bi si želel več. Predvsem
stojim na stališču, da več ljudi več ve, zato so morebitni dodatni konstruktivni predlogi
ukrepov za zmanjšanje vplivov s strani NVO dobrodošli, saj je eden od ključnih vidikov
novih posegov ravno v alternativnih rešitvah. Takšno rešitev bi lahko pomenila tudi
sprememba lokacije novega posega, na primer z roba industrijske cone, ki meji na
stanovanja, v njeno notranjost. Je pa res, da se dandanes investitorji pri novih projektih
večinoma že sami predhodno odločajo za čim večji odmik od občutljivih območij.
Izkušnje preteklih desetletij in tudi stoletij so nas naučile, da se praksa, ko so se okrog
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industrijskih objektov razvila naselja, ne sme več ponavljati in je treba bistveno več
pozornosti posvetiti razmejitvi med poseljenimi območji in industrijskimi conami.
Kakšen je vaš pogled na naprave za termično obdelavo odpadkov?
Sežigalnice so poseg kot ostali posegi, zato zanje veljajo enaka merila kot za ostale
posege, tako pri umeščanju v prostor kot pri obvladovanju vplivov na okolje.
ARSO ne zavzema stališč glede različnih vrst posegov v prostor (avtocesta, poplavna
varnost, elektrarna, čistilne naprave, infrastruktura ravnanja z odpadki in drugi), temveč
le presoja njihovo skladnost z okoljskimi standardi. ARSO kot upravni organ ministrstva
za okolje in prostor vodi predhodne postopke, postopke presoje vplivov na okolje in
izdaja okoljevarstvena soglasja in dovoljenja za umeščanje objektov in infrastrukture v
prostor skladno z okoljskimi standardi. Kot za vse ostale objekte in infrastrukturo, za
katere je določen predhodni postopek ali presoja vlivov na okolje, bo ARSO obravnaval
vlogo in izvedel predhodni postopek in po potrebi postopek presoje vplivov na okolje za

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

pridobitev okoljevarstvenega soglasja tudi za izgradnjo objekta termične obdelave. Če
bodo pri projektiranju tehnologije in ukrepov zmanjšanja vplivov na okolje upoštevani
vsi okoljski standardi za emisije v zrak, vodo in tla, bo ARSO tako kot za druge posege v
prostor izdal okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje.
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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!

2TDK

li graditi že spomladi prihodnje
leto. Ocenjena vrednost gradbenih del je okoli 900 milijonov
celoten projekt je oce-

njen na okoli 1,2 milijarde evrov.
2TDK je 18.

novembra za

gradnjo objektov drugega tira k
oddaji finančnih ponudb pozvala štiri ponudnike: konzorcij Gorenjske gradbene družbe, Metrostava

in

benega dovoljenja. Gradnja bo

lijona evrov), sanacija zidov in

stala 36 milijonov evrov, delati naj bi začeli spomladi 2022,
končali pa v prvi polovici leta

brežin Trebija-Sovodenj (pet

pomladi 2021. Dela bodo stala
16 milijonov evrov.

Sredi

ka hitre ceste na tretji razvojni
osi Velenje jug-Slovenj Gradec

- in VOC

Gaberke).

jug (sklop D
tor CPG, CGP

Kolek-

Celje bodo

CGP, turško podjetje

Cengiz, konzorcij Kolektor CPG,

d. o. o., Yapi Merkezi in Ozaltin
ter konzorcij Strabag, Ed Ziiblin
in Gulermak. Rok za oddajo ponudb usposobljenih ponudni-

kov je 4. januar 2021.

in

do-

delu tret-

rekonstrukcija ceste Slovenjonov evrov), galerija Šklendro-

Grad-

vec (5,3 milijona evrov), rekon-

2024.

Na severnem

med Velenjem in Slovenj

cem, Dars ta del opredeljuje kot

strukcija ceste Križevci-Žihlava

preostali sklopi. Zanj pripravlja-

(35 milijonov evrov),

in

lijonov evrov), obvoznica Tol-

naj bi ga začeli čez dve leti, kon-

min

čali pa naj bi ga leta

strukcija ceste Dobova-Brežice

sko postajo Dragotinci. Projekt,
vreden 2,8 milijona evrov, bo
večinoma končan decembra
letos, preostanek do pomladi
Trenutno poteka pridobiva-

nje gradbenega dovoljenja za
gradnjo odseka hitre ceste
priključka Obrežje pri

od

evrov vrednega

odseka med Šentrupertom in
Velenjem. Dars izdeluje projek-

Novem

in pridobi-

začeli spomladi prihodnje leto, končali pa naj bi jo konec leta 2023.

Gradnja odseka med Velenjem in Slovenj

Gradcem je

razdeljena na več sklopov. De-

cembra prihodnje leto načrtuje
Dars začetek gradnje hitre cessklop F

Jerina od priključ-

-

no dovoljenje. Ta odsek naj bi

začeli graditi leta 2022, končali
pa naj bi ga leta 2027.

infrastruktura

Prihodnje leto bo DRSI končal
286 milijonov evrov

vredno nad-

nično nadgradili železniški predor Karavanke, kar bo slovensko
DRSI

bo na železniški infra-

ne vrednosti projektov):

projekte

(v

oklepaju so ocenje-

vgra-

dnja ETCS-sistema na progah

nadgradnja navezovalne ces-

Dobova-Zidani

te na avtocestni priključek Ce-

sko-Šentilj (21 milijonov evrov),

lje vzhod, rekonstrukcija ceste

uvedba daljinskega vodenja prometa (180 milijonov evrov, konec

2,8 milijona evrov in bo konča-

Direkcija pripravlja še nas-

jonov evrov zgradil turški Cen-

njo hitre ceste od priključka Ve-

lednje projekte cestne infra-

giz. Julija letos sta Kolektor CPG

lenje jug do priključka Slovenj

strukture (v oklepajih so predvidene cene projektov): gradnja

Škalsko

Železniška

bo končana konec prihodnjega
leta, 4,4 milijona evrov bo stala

prihodnjega leta.

-

(9,3

strukturi nadaljeval naslednje

vljeno je javno naročilo. Za grad-

sklop B

Murska Sobota -Gederovci
milijona evrov).

dna gradnja podaljška Ceste
proletarskih brigad, prva faza

do leta 2025 za dobrih 95 mili-

-

nov evrov), rekonstrukcija ceste

stran stalo 79 milijonov evrov.

turi so 11,5 milijona evrov vre-

vajo gradbeno dovoljenje, obja-

Gradec jug

vzho-

(16 milijo-

turo (DRSI) na cestni infrastruk-

ravanškega predora, ki ga bo

15 milijonov

(osem milijonov evrov),

dna obvoznica Brežic

bor-Šentilj in varnostno ter teh-

milijona vredna sanacija plazu

za dobrih

rekon-

infrastruktura
Med tekočimi deli Direkcije Republike Slovenije za infrastrukCestna

la 30 milijonov evrov, končana
bo do septembra 2023. Pridobi-

in CPK

(12 milijonov evrov),

gradnjo železniške proge Mari-

jekt je gradnja druge cevi ka-

trenutni pro-

Hrpelje-Kozina (okoli devet mi-

va zemljišča ter okoljevarstve-

do priključka Osredek.

Dela za ta odsek bodo po predvidevanjih Darsa stala slabih 95
milijonov evrov. Gradnjo naj bi

-

Enovit pa je projekt gradnje
318 milijonov

tno dokumentacijo

prihodnje leto.

mestu

2026.

na poleti prihodnje leto, ter 2,3

največji

obvoznica

pridobivajo zemljišča, graditi

venj Gradec jug. Gradnja bo sta-

Darsov

ska Bistrica-Hajdina (pet mili-

prihodnjega leta. Pomgrad pa

ka Velenje jug do priključka Slo-

vlaganja

(štiri milijone evrov),

je osi pa bo najdražji (443 milijonov evrov) zadnji sklop del

Zidani Most-Radeče, ki bo stala
v avtoceste

obvoznica

milijonov evrov),

Vrhnika

mi-

jo projektno dokumentacijo

te
Darsova

ca (4,5 milijona evrov), gradnja

ta odsek končali do decembra

čel rušiti in preurejati cestnin-

finančnih ponudb

Družba

ceste Hotemaže-Britof (5,3

seka bo večinoma končana decembra letos, preostanek do

je, prav tako sredi oktobra, za-

ponudnike k oddaji

evrov,

kumentacijo za pridobitevgrad-

oktobra seje začela 8,5 milijona evrov vredna gradnja odse-

rekciji Republike Slovenije

vesticijah,

po omejenem postopku

sedem kilometrov dolgega od-

slabih

va prihodnje leto zagnala

več javnih projektov.

sko-Šempeter. Prenova slabih

Solčavsko,

ki bo končana sredi

Most in Prager-

leta 2027), nadgradnja železniške proge na odsekih PodnartLesce Bled (pogodbena vrednost

47 milijonov evrov) in KranjPodnart (pogodbena vrednost
49 milijonov evrov.

Prihodnje leto bo DRSI začel izvajati naslednje železniške
projekte (v oklepajih so ocenje-

evrov začela obnavljati vozišč-

jezero in sklop H

ni konstrukciji hitre

na

pripravlja razpisno dokumenta-

jona evrov), gradnja druge eta-

ne vrednosti projektov): nadgradnja vozlišča Pragersko (89 mi-

in Vogr-

cijo za objavo javnega naročila

pe obvoznice Slovenska Bistri-

lijonov evrov), nadgradnja žele-

odsekih Selo-Vogrsko

ceste

-

Konovo Dars

Obvoznice Kidričevo

(14,7

mili-
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zniške postaje Grosuplje

(25

mi-

lijonov evrov), nadgradnja do-

ločenih delov železniške proge
Ljubljana-Divača (vrednost ni
znana)

in nadgradnja železni-

ške postaje Domžale

(7,5 milijo-

na evrov).

-*«/$"'"
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Helena Skrbič Sambolec in Simona Bratina, izvršni
direktorici podjetja Prangl Slovenija

intervju:

Kako sta se sestri znašli
v pretežno moškem poslu
Podjetje Prangl Slovenija

ustvari od

pet do deset odstotkov prihodkov
skupine Prangl Holding,

ki posluje

na območju cele Evrope

in

je speci-

alizirana za storitve z dvigali, za najem dvižnih ploSčadi ter za prevoz in
premeščanje težkih tovorov. Posebnost podjetja v Sloveniji je,

dita sestri,

in

Helena

Bratina.

Simona

Skibič

da

ga vo-

Sambolec

Z njima smo se po-

govarjali, kako sta zašli v ta večinoma moški posel, kako se v njem znajdeta

in kako podjetje, ki ga vodita,

posluje.
■ Kako

sta zašli na področje

gradbe-

ništva, s katerim je povezana glavnina

posla podjetja Prangl, in kakšna je bila
vajina kariema pot v podjetju Prangl?

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

Helena: Najin oče je bil uspešen podjetnik. V podjetniške vode je bil vključen
od leta 1991. Ukvarjal seje z različnimi de

■ Kako se znajdeta v poslu, kije vendar-

včasih divje debate so neizogibne.

le bolj »moški«?
Helena: Začetki so bili polni izzivov. Ko se
danes spomnim na to obdobje, se pogos-

tje v Sloveniji

to čudim svoji večni pozitivnosti

in pogu-

o tem, kolikšen delež skupnih prihod-

mu. Bila sem mlada, z manj izkušenj, a na

kov prinese, še kakšne druge podatke?

srečo so

Helena: Podjetje Prangl deluje po vsej
Evropi in je visoko specializirano v panogi izrednih prevozov, dvigal, dvižnih plo-

mi

bili oče

s svojim znanjem

in zaposleni v podjetju
in izkušnjami v podpo-

ro 24 ur na dan, kar je moje začetke pre-

cej olajšalo. Priložnosti za ženske se v in-

■ Kako pomembno je za Prangl podje-

- imate kakšen

podatek

dustrijah, kjer prevladujejo moški, danes

ščadi in montaže strojne opreme. Prangl
Slovenija ustvari od pet do deset odstot-

že izboljšujejo, a je za prave in resnične iz-

kov prihodkov v skupini Prangl Holding.

boljšave še ogromno prostora. Od nekdaj
sem rada spremljala ženske v panogah, kjer

■ Ukvarjate se

prevladujejo moški. Ženske so se mi vedno

z

zdele fantastične učiteljice in vzornice, ko
sem se premikala po kariemi lestvici. Da-

njem težkih tovorov. Kako si te dejav-

nes poskušam biti tudi sama vzor.

nosti

Simona: Menim,

da je

to

dejstvo samo

prednost. Ni pa vedno enostavno. Zahteva veliko vzdržljivosti, vztrajnosti in od-

ločnosti. Moški in ženske se v poslu izje-

z

izvajanjem storitev

dvigali, dajanjem delovnih plošča-

di v najem ter s prevozi in premeščapo pomembnosti sledijo na slovenskem trgu?
Helena: Naša največja želja je, da nam kupci zaupajo celotno storitev z našega področ-

ja. To nam seveda iz leta v leto bolj uspe-

imel je proizvodno podjetje,
ukvarjal se je z gradnjo lastnih nepremičnin, dajanjem nepremičnin v najem in še

mno dobro dopolnjujemo. Menije glavni

izziv, da ženske ohranimo svojo ženskost.

va, saj nam je uspelo pridobiti v svoje vrste
kompetentne in izkušene sodelavce, ki to,

kaj bi se našlo. Že kot srednješolki sva vsa-

■ Alije to, daje matično podjetje v Av-

kar obljubimo ob sklenitvi posla, tudi izvedejo. Vodilni dejavnosti sta storitve z dviga-

ke počitnice nekaj tednov namenili delu

striji v družinski lasti, kakorkoli pove-

li in najem dvižnih ploščadi,

v očetovih podjeljih. Sama sem bila od le-

zano s tem, da tudi podjetje v Sloveni-

glavni fokus na montaži strojne opreme in

ta 1998 pri očetu tudi zaposlena, leta 2002
pa sem začela poslovno sodelovanje s podjetjem Prangl, kjer sem bila zaposlena kot

ji vodita sestri?

izrednih transportih.

Helena: Podjetje Prangl je družinsko podjetje z več kot 55-letno tradicijo. Posebnost

■ Kakšen je položaj podjjetja

prva ženska. Danes sem odgovorna za po-

družinskih podjetij je, da sobolj osebna in

skem trgu

slovanje v Sloveniji, na Hrvaškem, pred ne-

da so njihovi zaposleni še bolj v ospredju.
Sodelovanje obeh sester v podjetju je pos-

Helena: Tržni delež je zaradi različnih de-

javnostmi

-

-

trenutno pa je

na sloven-

lahko ocenite tržni delež?

BiH.

davnim smo odprli tudi poslovno enoto v
V druge države nekdanje Jugoslavije

ledica tranzicije družinskega podjelja na-

se nameravamo širiti v prihodnjih letih.

jinega očeta, ko smo že pred skoraj desetle-

Simona: Očetovo podjetje je bilo razlog, da
sem tudijaz zajadrala v te vode. Prej sem iz-

tjem del dejavnosti prodali podjetju Pran-

kušnje nabirala v hotelirstvu. Sestrina no-

ništvom,

in pred-

■ Kaj so vaše glavne konkurenčne prednosti in kako jih ohranjate?

sečnost je pripomogla k odločitvi, da presedlam v družinsko podjetje. Od takrat

vsem sodelovanja z različnimi ljudmi. So-

Helena: Naša največja konkurenčna pred-

delovanje med gospodom Pranglom in na-

nost so naši zaposleni,

smo čedalje več delali v gradbeništvu. So-

ma je gotovo odlično zaradi tega, ker ima-

ro

delovanje pri zahtevnih in zanimivih pro-

mo zelo podoben sistem vrednot.

gl. Živeti v družini, ki se ukvarja s podjette nauči mnogo stvari

javnosti podjetij, s katerimi si delimo trg,

težko oceniti. Sem pa prepričana, daje naš
kos torte med večjimi.

ki z opremo, v kate-

vlagamo, opravljajo kakovostne stori-

tve za naše poslovne partnerje. Poleg te

jektih je postala moja nova strast. Partner-

gaje pomembna tudi široka paleta stori-

sko sodelovanje družinskega podjetja zuglednim mednarodnim podjetjem Prangl je

■ Kako sta si razdelili delo v podjetju?
Simona: Sestra je odgovorna za prodajo

tev, ki se med seboj dopolnjujejo in omo-

bilo izjemno, ocenjujem, da zelo uspešno.

in tehniko, sama pa skrbim za organizacijo dela. Ker se področja zelo prepletajo,

stopshopping«.

Vrednote podjetij so bile zelo podobne in
dolgoročno sodelovanje je bilo neizogibno. Podjetje Prangl ponosno predstavljam

že devet let.

vse pomembne odločitve predebatirava

gočajo našim poslovnim partnerjem »one

Simona: Omenila bi še stalno strokov-

in

no ekipo, majhno fluktuacijo zaposlenih

sprejmeva skupaj ter se potem odločiva na

ter stalna vlaganja v posodabljanje vozne

podlagi izkušenj obeh. Posvet z osebo, ki

ga parka, izboljševanje delovnih razmer,
varnost pri delu, kakovost storitev in va-

ji zaupaš, je neprecenljiv. Tudi energične,
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rovanje okolja.

kete sredstev dobili iz Avstrije.

■ Kakšne vrste inovacij se pojavljajo na

prvem valu seje ustavilo veliko aktivnosti. Zaposleni, ki so lahko, so
delo opravljali od doma, preostali so bili
Helena:

področju vašega dela? Ste kakšno izmed

V

prihodkih smo optimistični. Obseg storitev v Sloveniji bo ostal enak, čeprav se bo-

inovacij uvedli tudi med epidemijo?

na terenu. Upad prometa v tistem obdob-

do prihodki zaradi osamosvojitve podjetja

Helena: Inovacije so predvsem pri opremi, ki jo nabavljamo. Čas epidemije pa je

ju bi bil predvidoma 50-odstoten, če ne bi

Prangl Hrvaška zmanjšali. Manj optimistič-

bilo nesrečnega potresa v Zagrebu, kjer
smo sodelovali pri izvajanju nujnih stori-

ceneje zelo velik, kar se bo vsekakor poz-

talizacije, ki smo jo sicer načrtovali že dalj

tev. Teh storitev

nalo pri zaključni oceni poslovanja.

časa, a smo jo zaradi drugih obveznosti

bilo mogoče izpeljati brez požrtvovalnih

prelagali. Pri digitalizaciji se osredotoča-

sodelavcev, ki so v času, ko je bila večina

mo na »ope radon excelence«

na inova-

doma, plezali po strehah in pomagali pri

cije. Pri prvem ugotavljamo, kako lahko

odpravi škode. V drugem valu pa opra-

pri nas vsekakor pospešil postopek digi-

in

in pomoči nikakor

ne bi

ni pa

smo pri napovedi dobička. Pritisk na

Ženske so

se mi vedno
zdele fantastične učite-

bolje opravljamo določene procese in kje

vljanje naših storitev še poteka brez pre-

imamo »balaste«, ki nam vzamejo preveč
časa, pri inovacijah pa iščemo tehnološka

kinitev, saj se storitve izvajajo zunaj ali v

ljice in vzor-

prostorih z manj ljudmi. Delo v pisarnah

nice,kosem

znanja in opremo, kijih potrebujemo, da
lahko izboljšamo poslovno okolje, v kate-

smo že pred dvema mesecema organizi-

rem

delujemo. Prehajamo tudi na elek-

tronsko poslovanje.

rali tako, da delamo v dveh ekipah in v ločenih

poslovnih prostorih

ter skladno

s

Danes

va na vaše poslovanje?

■

Simona: Zaradi odgovornosti do zaposle-

gradilo več infrastrukturnih projektov.

in poslovnih partnerjev je bila naša

Kako bo to vplivalo na vaše poslovanje?
Helena: Veseli me, ko prebiram te novi-

nih

prva in največja skrb zdravje. Takoj ob začetku pandemije smo skupaj z lastnikom
uvedli jasna pravila in navodila, kako zaščiti sebe in druge. Nabava zaščitnih sredstev

se premikala
pokarier-

ni lestvici.

priporočili stroke.

■ Kako koronavirusna epidemija vpli-

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

Helena: Napoved poslovnih rezultatov je v
trenutnih razmerah zelo težka naloga. Pri

V Sloveniji naj

bi se v prihodnjih letih

in tako meni kot poslovodstvu daje upanje, da bo za
našo ekipo dovolj dela tudi v prihodnje. Sa-

poskušam

biti tudi

sama

vzor.

ce. Vsekakor je to spodbudno

■ Helena Skrbič
Sambolec

je bila v prvem valu velik izziv. Stroški za-

mo zdravi moramo ostati!

ščitne opreme so bili zelo visoki in tudi dobava je bila motena. Na srečo smo prve pa-

■ Kako boste poslovali letos?

Moški in
ženske se v

r
V

w
1

Vl.

Rj

•

~VV
KV

poslu izje-

Hj

mno dobro

V

Rt'

dopolnjuje

mo. Meni je

glavni izziv, da
ženske ohra-

nimo svojo
ženskost.

m

■ Simona
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GRADBENIŠTVO

V EU

Pri nas druga največja medletna
rast aktivnosti
Septembra letos so se aktivnosti v gradbeništvu v primerjavi z avgustom na evrskem območju zmanjšale
za 2,9 odstotka, v celotni EU-27 pa za 2,5 odstotki kažejo sezonsko

prilagojeni podatki Eurostata. Na med-

letni ravni, septembra letos glede na lanski september,
pa se je proizvodnja v gradbeništvu

na evrskem ob-

močju zmanjšala za 2,5 odstotka, v celotni EU pa za 2,7
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odstotka. Podrobnejši podatki po državah so za zdaj
še kar skopi, za nekaj držav pa podatki so javni, tudi za

Slovenijo. Zanjo medletna primerjava pokaže,
tos glede

da je le-

na lanski september zaznala drugo najve-

čjo rast aktivnosti v gradbeništvu. Največja je bila si-

cer rast v Romuniji, na drugi strani

pa

so največji med-

letni upad proizvodnje v gradbeništvu zaznali na Slovaškem.

A. K.
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Gradbeništvo bo imelo
pomembno vlogo pri zmanjšanju
izpustov toplogrednih plinov
Z ukrepi Evropske unije in ministrstva za okolje in prostor se bo spremenilo
projektiranje stavb, spremembe bodo tudi pri gradbenih materialih

□

vasUij.krivec@finance.si

Minister za okolje in prostor
Andrej Vizjak je na 5. konfe-

renci trajnostne gradnje

opo-

zoril, da ambiciozni cilji Sk>-

venije do leta 2030 predvidevajo kar 55-odstotno zmaigšanjeizpustov.inkukrepanju pozval vse sektorje,

zlasti

gradbenega.

Na

tor smo poslali prošnjo, ali lah-

ko minister Vizjak bolj konkretno opredek ukrepe gradbenega

sektorja za zmanjšanje izpustov.

Zanimalo nas je tudi, katere ukrepe oziroma predpise v zvezi

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

s tem pripravlja ministrstvo za

okolje in prostor ter ali so za to
predvidene tudi kakšne finančne spodbude.

in

projektiranje

gradbeni

Iz odgovora,

gradnje so ključne informacije
o okoljskih lastnostih vgrajenih

tosti stavb, ldbo prikazalo okoljsko učinkovitost v življenjskem

mizacijo gradbenih procesov, s
katerimi bi izpuste zmanjšali pri

gradbenih proizvodov,« so za-

ciklu, zdravje in udobje bivanja

pisali v odgovoru in dodali, da

ter stroške, vrednost

sami gradnji stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in javnih

bodo pripravili elektronsko ba-

nost gradnje.

objektov. Ukrepi so predvideni

zvodih.

predvsem za nove pristope pri

mi proizvodi

projektiranju stavb in za grad-

v učinkovitost virov in krožnost

spodbud

bene materiale, prijazne dooko-

materiala.
Prednost na trgu bodo imeli proizvajalci in ponudniki, ki

Ministrstvo za okolje in pros-

lja. Ministrstvo za okolje in prostor pri tem poudarja, da želijo z

materiali

ki

smo ga prejeli z

omenjenega ministrstva, lah-

ko razberemo, da se predvide-

in odpor-

zo s podatki o gradbenih proiV povezavi z gradbeni-

so cilji

usmerjeni

Za gradnjo javnib objektov

iz lesa 2,3

milijona evrov

tor spodbuja trajnostno grad-

njo s sredstvi sklada za podnebne spremembe. Od letos do leta

kovega dioksida, onesnaževa-

bodo tržili certifidrane gradbene proizvode s pridobljenimi

nje voda in zakisovanja tal. Prav

oznakami. Še najbolj natančna

2022 bodo z 2,3 milijona evrov
sofinancirali naložbe v leseno
gradnjo javnih stavb.

ukrepi zmanjšati izpuste oglji-

ministrstvo za okoljeinpros-

Drugačno

ne nanašajo na grad-

beno tehnologijo oziroma opti-

ni ukrepi

VASILIJ KRIVEC

tako bi radi zmanjšali vsebnosti

je okoljska deklaracija EPD (En-

hlapnih organskih snovi, ki vpli-

vironmental Product Declara-

vajo na zdravje ljudi. Za uspe-

tion),

šen prehod iz linearnega v kro-

vplivih proizvoda na okolje v

tor za

žno gospodarjenje so potrebna

življenjski dobi objekta. V pri-

stavb in uporabe obnovljivih vi-

nova povezovanja med

sektor-

hodnje bodo imeli prednost tu-

rov energije

ji in novi pristopi v načrtovanju

di projektanti, ki bodo projektirali stavbe v BIM-tehnologiji
(Building Information Mode-

napredoval. Od leta 2010 so se

ling

kovega dioksida zmanjšali. Ta
pravilnik namreč določa vgra-

stavb. Pri tem bodo imeli pomembno vlogo oblikovalci gradbenih proizvodov in projektanti

-

ki sporoča informacijo

o

informacijsko modelira-

nje stavb).

arhitekture.

V Evropski uniji se načrtuje-

Prednost

bodo

certificirani

imeli

gradbeni

proizvodi

»Za razvoj kazalnikov trajnostne

jo kazalniki trajnostne gradnje,

tako imenovani okvir

Level(s).

Gre za večstopenjsko orodje za
poročanje o okoljski učinkovi-

Ministrstvo za okolje in prostor še dod£ga,dajegradbeni sek-

eneigetsko učinkovitost
v Sloveniji precej

s pravilnikom o učinkoviti rabi

energije v stavbah izpusti oglji-

dnjo toplotne zaščite, varčnega ogrevanja in drugih rešitev,
ki zmanjšujejo rabo energije
ne le za ogrevanje, temveč tudi
razsvedjavo.
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Velika gradbena podjetja &o

zmerno optimistična, obrtnike je
zelo strah, kaj bo prihodnjfe leto
Na gradbiščih po

rokov, ni mogel natančno odgovoriti, predvideva pa, da se to lahko zgodi.
nam

vsej Sloveniji dela

ko se

Prav tako
ni mogel odgovoriti na vprašanje, kabodo ob morebitnem podaljšanju del

dogovorili z naročniki. V CGP, ki seje zara-

na velikih in malih

di manj posla v Sloveniji usmeril tudi na tuje trge, letos pričakujejo podobne rezulta-

gradbiščih tečejo

te, kot so bili lani, opozarjajo pa, da so investitorji vgradnjo poslovnih in industrijskih
objektov letos precej bolj previdni. Zazna-

skoraj brez zastojev

vajo, daje v pripravi precej projektov, ven-

dar je veliko ustavljenih, zato je težko napovedovati, kaj se bo zgodilo prihodnje leto.

povpraševanje

Pomgrad

zasebnikov je

ustavil gradnjo

zdravstvenih

objektov

sicer ne želijo prekmalu ocenjevati, kako bodo končali letošnje
poslovno leto, a kaže, da bodo poslovaV Pomgradu, kjer

manjše, gradbinci pa

li približno tako kot lani,

od države prihodnje

roke pri gradnji projektov. »Tega sicer ne
moremo izključiti, v tem primeru se bo-

leto pričakujejo več

mo morali o podaljšanju rokov dogovar-

jati z naročniki,« nam je povedal predse-

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

javnih projektov
;pI-k.

GIC Gradnje, nam je povedal, da so možnosti okužb na gradbiščih zelo majhne.
Gradbišča so velika, na tisoč kvadratnih

VASILIJ KRIVEC
1

vasilij.krivec@finance.si

Velika

slovenska

bodo letos, vsaj

ustvarila

gradbena podjetja

tako napovedujejo,
toliko prihodkov

približno

kot lani, za

prihodnje leto

niso

pose-

bej zaskrbljena, čeprav je upad naro-

čil

iz zasebnega

sektorja več kot opa-

zen. Stavijo na več javnih projektov.

Spijo mimo, saj domnevajo, da bo država
prihodnje leto zagnala več večjih javnih
projektov, s katerimi bi nadomestili izpad

naročil zasebnega sektoija. Alije sen upravičeno miren ali gre za sanje, bomo lahko
odgovorili šele prihodnje leto, saj je položaj danes preveč nepredvidljiv, da bi lahko

karkoli napovedali. Gradbinci v dneh med
epidemijo upoštevajo predpise in navodila institucij, zato dela ne potekajo povsem
enako kot pred njo. Iz izjav vodilnih pri ve-

likih slovenskih gradbenih podjetjih je jasno, da so bili prisiljeni v omejitve in spremembe pri organizaciji dela na gradbiščih.

GIC

Gradnje

- letos

za desetino več

prihodkov kot lani
Ivan Cajzek,

direktor gradbenega podjetja

se za zdaj še ne

bojijo, da bi morali podaljšati pogodbene

metrih včasih lahko dela le en delavec.
»Gradbeni procesi sami niso problematični, smo pa zelo zaostrili prehranjevanje,

sestanke

kih

in

druženja v bivalnih zabojni-

ter v garderobah, prav tako dosledno

upoštevamo navodila za prevoz na delo in
z gradbišča,« nam je povedal Cajzek, ki ne

predvideva prekoračitve pogodbenih ro-

kov za izvedbo gradbenih del na projektih.

Letos

bodo v

GIC

deset odstotkov, dodana vrednost bo letos
predvidoma enaka, kot je bila lani. Enako
rast predvidevajo tudi v prihodnjem letu,

pri tem pa upajo, da se bo dinamika izdaje
gradbenih dovoljenj iz druge polovice te-

ga leta še izboljšala.
išče delo

jih gradijo za naročnike iz zdravstvenega sektorja, zaradi epidemije za nedoločen čas ustaviti. Na drugih gradbiščih dela enako število ljudi, so pa razmere za de-

lo zaradi vseh zahtev NIJZ težje kot prej.
»Več moramo načrtovati in drugače organizirati delo na gradbiščih, kar pa tudi
ni slabo,« nam je razložil Iztok Polanič in
dodal, da gradbeni sestanki potekajo na
prostem, veliko njihovih režijskih delavcev dela od doma, v pisarnah je le toliko

ljudi, kolikor je nujno potrebno.

Gradnjah v primer-

javi z lani prihodke od prodaje povečali za

CGP

dnik uprave Pomgrada Iztok Polanič in
dodal, da so morali gradnjo objektov, ki

v tujini

Iz novomeškega gradbenega podjetja CGP

so nam odgovorili, da so morali reorgani-

zirati delo na gradbiščih. »Namesto da delavce usmerimo na določen del gradbišča,
smo postopke prilagodili, da razpršeno delajo na večjih površinah,« nam je povedal
član uprave CGP Edo Škufca. Na vprašanje,

ali bo to podaljšalo dela prek pogodbenih

Kolektor zaznava
zasebnikov

zatišje pri

naročilih

Enako kot v drugih podjetjih tudi v skupini Kolektor Gradbeništvo pravijo, daje za
natančne ocene še prezgodaj, vendar bodo letošnji rezultati primerljivi z lanskimi.
Odvisni bodo tudi od tega, kako bodo zaradi epidemije delali pri tekočih projektih.
Od države pričakujejo, da bo prihodnje leto nadaljevala projekte

in

s tem stabilizira-

la slovensko gradbeno panogo. Opažajo namreč, da v zasebnem sektoiju do konca tega leta vlada zatišje, in predvidevajo, da bo
tako tudi na začetku prihodnjega.
Obrtniki precej bolj črnogledi
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Precej manj optimizma je razbrati iz izjav malih podjetij in samostojnih podjetnikov, vezanih na gradbeni sektor. Člani, ki so združeni v slovenski obrtno-pod-

jetniški zbornici,

upad prihodkov napo-

vedujejo že letos. Jeseni so zasedeni, ven-

dar jih zelo skrbita zima

in prihodnja po-

je upad poslov.

Surs v prvih osmih
mesecih zaznal
3,8-odstotni upad
vrednosti gradbenih del

moč fizičnih oseb se lahko pomembno zmanjša, zasebna podjetja ustavljajo razvoj načrtovanih projektov, zato so

■ Po podatkih Statističnega

mogoče v boljšem položaju podizvajalci

venije

ki pričakujejo
več posla prijavnih projektih.
Podjetniki so v drugi polovici minule-

tim obdobjem lani vqpadla za 3,8 odstotka Vred-

mlad.

Kupna

večjih gradbenih podjetij,

(Surs)

Je

urada Republike Slo-

vrednost opravljenih gradbenih

del v prvih osmih mesecih letos v primerjavi z Is-

nost del na stavbah jebila nižja za 6,4, na gradbe-

so začeli

nih Inženirskih objektih pa za 2,4 odstotka. Avgu-

v prvi četrtini tega leta, torej med prvim va-

sta je bila vrednost opravljenih gradbenih del viš-

lom epidemije, rezultate so dosegli zaradi
lanskih tržnih aktivnosti. Letos je prodaj-

ja od julijske letošnje In avgustovske v letu 2019.

nih dejavnosti podjetij precej manj, splošne gospodarske razmere in klima so ne-

skim avgustom višja za

ga leta dobili veliko

naročil.

Dela

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

Ker je gospodarska klima glede investicij
precej negotova, prihodnje leto pričaku-

Zoran

Avgustovska vrednost je bila v primerjavi z lan-

43 odstotka,

pri čemer so

to zaznali prvič po petih mesecih.
■Medtem ko smovprvih devetih mesecih letos po

Simčič, samostojni podjetnik in

podatkih SursavSloveniji izdali za okoli 18 odstot-

predsednik sekcije gradbincev pri Obrtno-

kov manj gradbenih dovoljen) za gradnjo stavb kotv

podjetniški zbornici Slovenije, pravi, da v

istem obdobju lani, so oktobrski podatki precej bolj

njegovem podjetju trenutno izvajajo dela,

optimistični Oktobra letos so tako upravneenote iz-

ki

so bila dogovorjena že prej. Prihodnost

dale za 17 odstotkov več gradbenih del za gradnjo

pa daje precej bolj negotova. »Slabo kaže,«
pravi Simčič. Vsi naročniki čakajo, kaj bo

bila vtem mesecu izdana gradbena dovoljenja,

prinesel čas. Letošnja jesen se zelo razliku-

na letni ravni večja za kar 43 odstotkov.

stavb kot oktobra lani, površina stavb, za katereso

je od prejšnjih, saj letos povpraševanja za

■ Z izdanimi dovoljenji

spomladansko obdobje ni.

predvidimo prihodnje delovanje na področju

Zelo podobno napoveduje Andrej

Pa-

pa

je

za gradnjo stavb lahko
vi-

sokih gradenj, nikakor pa ne moremo predvide-

pež, direktor podjetja ENSI in predsednik

ti celotne dinamike v tej panogi. V to statistiko na-

sekcije inštalaterjev energetikov pri obrt-

mreč niso vključena gradbena

ni zbornici, in opozarja, da zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje prenosa okužb svoje storitve za prihodnje le-

strukturne projekte Tako so letos izdali gradbeni

to tržijo precej manj kot v prejšnjih letih.

če do Kopra.

dovoljenja za infra-

dovoljenji za inženirske objekte na severnem delu
tretje razvojne osi in na železniškem tiru od Diva-
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Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije

inteeitju:

gradbenega materiala, o svojih predlogih za rešitev akutnih
adfnjnistiativne ovire, urediti javno naročanje

in kroničnih težav

slovenskega gradbeništva: povečati ugled in digitalizirati panogo, sprostiti

Gradbeništva ne sme simbolizirati IvaMn Zidar, ampak inženirji, tehniki,
projektanti in vsi drugi, ki v tej panogi § ielajo pošteno
J KRIVEC
OVASIUkrivec
vasilij

»Imam

in

tetni sklad za gradbeništvo. Slo-

jazen, da bi se gradnja nekate-

venija je ena redkih evropskih

je gradbenega materiala, saj

sem v gradbeništvu že več

rih večjih,

ku pogovora povedal Gredirektor te zbor-

nice, katere vodstvo je prev-

reše-

zel oktobra letos. Poleg

za državo pomemb-

nih infrastrukturnih projektov
spet zamaknila, čeprav za zdaj

kot 32 let,« nam je na začet-

vanja nepredvidenih novih
težav,

voditi

javno naročanje

slovenski gradbin-

čilo težave, predvsem pri odpla-

G

ci opozarjajo, da bodo letos opravili približno toli-

hov investicijski cikel v opremo

ko gradbenih

se upočasnil.

Večji

del kot minula leta, precej večje odprtih
vprašanj za prihodnje leto.

Katera

mnenju dvigniti ugled, pod-

in izobraževalne insti-

so

odprta vpraša-

ševanje zasebnega sektorja

epidemija mine?

po gradbenih delih?
Septembrski podatki statistične-

re danes napovedati nihče. Po

ljati digitalne tehnologije, s

njej bomo morali gradbeništvu

podjetja optimi-

Kakšno je trenutno povpra-

nja, kijih boste reševali, ko
Kdaj bo epidemije konec, ne mo-

tucije morajo v procese vpe-

ga urada kažejo, da vrednost izvedenih gradbenih del raste že

svoja gradbišča, mla-

dvigniti ugled, ki gaje izgubilo

tretji mesec zapored. V primerja-

pos-

v zadnjih 15 letih, delno tudi po

drža-

ve pričakuje vzdržne inve-

svoji krivdi. Zato v slovenski javnosti prevladuje vtis, da je grad-

vi z lanskim septembrom je bila
vrednost v letošnjem septembru
opravljenih gradbenih del za

sticijske cikluse, drugačna

beništvo ena sama korupcija, s

skoraj osem odstotkov višja od

naroča-

čimer se nikakor ne strinjam.

nju in poenostavitev admi-

Ceno takšnega javnega mnenja
danes, žal, plačuje nekaj tisoč in-

vrednosti gradbenih del, opravljenih v lanskem septembru.

zirala

dim pa bo ta dejavnost
tala spet

zanimiva.

pravila pri javnem

Od

potrebni za pripravo grad-

ženirjev, tehnikov in drugih za-

Vendar je vrednost gradbenih
del, opravljenih v prvih devetih

benih

poslenih v panogi. Želim poudariti, da v slovenskem gradbe-

nižja od vrednosti v istem lan-

Položaj ste prevzeli v ze-

ništvu ni nič več in nič manj ko-

skem obdobju.

lo posebnih časih. Govorim

rupcije kot v razvitih državah in
v drugih gospodarskih panogah.

□ Kaj

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

in

čevanju finančnih obveznosti,
ohranjanju delovnih mest, nji-

gradbeništvo po njegovem

čimer bodo

diti

ter socialni dialog s sindikati.

in tehnologijo bi

ki jih prinaša obdobje

ki ga še nima. Gradbeništvo bo treba digitalizirati, uredržav,

ni videti, da se bo to zgodilo. Če
pa bi se, bi to podjetjem povzro-

epidemije, mora slovensko

jetja

pred vrati. Omenim naj še pari-

Zborni-

ce gradbeništva in industri-

gor Ficko,

gitalnega gradbeništva, ki je

nje ustrezne delovne sile in bo-

dovolj kompetenc

izkušenj za vodenje

gradbeništvu so nizka akumulacijska vrednost, pomanjka-

¾

si

U

postopkov,

ki

so

projektov.

seveda o epidemiji. Katere
so danes največje težave slovenskih gradbenih podjetij?
srečo je gradbeništvo v času
epidemije COVID-19 ena od redNa

kih gospodarskih panog, ki dokaj normalno opravlja svoje delo in z multiplikativnimi blažilci državi pomaga premoščati gospodarsko krizo. Med krizo ima
ta dejavnost danes enake pogo-

je za delovanje kot v pomladan-

skih mesecih, zato bo država

mesecih 2020, za 2,4 odstotka

pa število gradbenih

dovoljenj?
G

Gradbena podjetja že vrsto

let poudaijajo, da bi zaposlila precej izobraženih inženirjev in tehnikov, vendar
teh kadrov ne morejo dobiti.
Da,

to

je naslednji izziv.

Tre-

ba je povečati vpis v srednje
in visokošolske ter univerzi-

Statistični urad je v prvih devetih mesecih letos naštel izdajo 3.931 gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih

ali nestanovanjskih stavb. V istem obdobju lani je bilo izdanih
4.644 gradbenih dovoljenj za te

projekte. Primerjava pokaže

tetne gradbene izobraževalne

18,13-odstotni upad. Čeprav je

programe, kije v zadnjih desetih letih usahnil. Zato podje-

bilo v septembru izdanih kar 17
odstotkov več gradbenih dovo-

morala paziti, daje z ukrepi ne
bi po nepotrebnem dušila. Gradbena podjetja so spomladi dela

tja ne morejo zaposliti kakovo-

ljenj za stavbe kot v avgustu, se

in inženir-

pri zasebnih investitorjih že ne

skega kadra. Poklic gradbeni-

kaj časa čuti zadržanost pri od-

izvajala skoraj v

ka bo moral postati privlačnej-

ločanju, ali začeti investicije ali

polnem obsegu in ob upošteva-

ši in zanimivejši, kot je zdaj.
Gradbena panoga bo morala

ne. Bojimo se, da se bo ta trend

na gradbiščih

nju vseh ukrepov za čim manj-

stnega tehničnega

ob poglabljanju zdravstvene
krize nadaljeval.

šo širitev okužb jih tudi danes.

ustvariti pogoje za štipendiranje nadarjenih dijakov in štu-

danes
še aktualna v slovenskem

dentov, pripraviti bo treba tr-

B

ženjske predstavitve gradbe-

jih gradenj infrastrukturnih

posodobiti učne programe, predvsem z uvedbo di-

projektov, med katerimi sta

q

Katera vprašanja so

gradbeništvu?
Največje težave v slovenskem

ništva,

Napoveduje se precej več-

tretja razvojna os in drugi tir

železniške proge, vlada načr-
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tuje tudi gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg

in obnavlja železniška infrastruktura. Se lahko s temi projekti premosti
manj povpraševanja in skro-

tega se gradi

mnejši investicijski cikel v za-

sebnem sektoiju?
Seveda. Glede na vladne napovedi o zagonu nekaterih veli-

kih infrastrukturnih projektov
v okviru gradnje prometne in
energetske infrastrukture ter
stanovanjske gradnje na zborni-

gotovili njihovo kontinuirano izvajanje v natančno določenih

časovnih in finančnih okriljih.
uvedbo zlatega investicijske-

Z

gradbeništva. Gradbeno pa-

nogo tudi globalno uvrščajo
med konservativne, torej zaprto za uvajanje novih informacijskih tehnokrgg. Kakšno
je vaše stališče do tega?

ga pravila smo se želeli izogniti
nekonsistentnemu in nepremi-

Digitalizacija slovenskega

šljenemu načrtovanju. Žal je na-

slej tudi zgodila. Nuja po digitalizaciji procesov je velika. Najprej

črtu, kije bil priprarijen tudi ob

pomembnem sodelovanju GZS,

hitro pošla sapa.

po njegovem sprejetju so pristojna ministrstva in državni investitoiji
Prvo leto

še kazali voljo, da ga uresničijo,
potem pa je volja hitro splahne-

beništva je nujna

in se

grad-

bo prej ali

pri izobraževanju in usposabljanju, nato pri projektiranju in sa-

mi gradnji. V Sloveniji delujejo
tako projektivna kot tudi izvajalska podjetja, ki BIM-tehnologi-

ci pričakujemo, da trend gradbenih aktivnosti prihodnje leto
ne bo upadel. Za nekatere velike

la. Že pred leti smo izračunali,

liziranega gradbeništva, obvla-

infrastrukturne projekte s področja prometa in energetike bo

daje absorpcijska vrednost del,
ld jih slovenska gradbena opera-

dajo. Ta podjetja so zaradi opremljenosti in znanja v prednosti

tiva lahko izvede v okviru inve-

pred drugimi podjetji Sam skozi

sticij javnega sektoija, med 700

uvedbo digitaliziranega gradbeništva vidim tudi veliko prilož-

treba sprejeti še prostorske načrte, izdelati projektno dokumentacijo, rešiti pravno-premoženjske zadeve, zagotoviti

in tudi zapreti finančne okvirje za njihovo izvedbo. Finančna konstrukcija v celoti še vedno

ni

zaprta za tretjo razvojno

in gradnjo drugega tira železniške proge med Koprom in
Divačo. Smo optimisti, saj imaos

jo največji državni investitoiji
in občine pripravljenih dovolj

800 milijoni evrov. Vse,

in

kar

je

več, povzroči pregrevanje trga.

jo, to osnovno platformo digita-

nost, da bo poklic gradbenika
postal bolj privlačen za mlade,

leta 2008?
Takrat je bilo kljub opozori-

že povsem računalniško opisme-

Kot seje zgodilo

Q

lom, naj se to ne počne, samo v

njene generacije osnovnošolcev
in dijakov. Te vsebine jih bodo

gradnjo avtocest vloženih 1,2 mi-

pritegnile na gradbene srednje

lijarde evrov. Če k temu znesku
prištejemo še druge investicije

šole in fakultete. Vendar bo treba
v učne in študijske načrte doda-

javnega in zasebnega sektoija,

ti kredibilne vsebine.

se ne smemo čuditi, da je v tem

go se na zbornici že ukvarjamo.

Da.

S to

nalo-

dajo v gradnjo, s čimer lahko

letu gradbeni trg najprej cenovno ponorel, nato pa še resursno
pregorel. Župani nekaterih ob-

be digitalizacije na podro-

slovenska gradbena operativa
ohrani svojo dejavnost.

čin so mi razlagali, da niti vrtca
niso mogli zgraditi, ker zanj ni-

je zaradi vladnih sprememb

so dobili izvajalca. Če so ga našli,

ostal v predalu. Ali mogoče

projektov na različnih področjih, kijih lahko razpišejo in odObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

noteženo finančno načrtovanje
državnih investicij, s čimer bi za-

so bile ponujene cene previsoke.

S Kaj pa birokratske ovire?

Pred leti je bil skoraj že
sprejet akcijski načrt uvedčju grajenega okolja, vendar

veste, kaj se dogaja s tem?

Treba bo odpraviti administrativne ovire pri upravnih po-

G In

stopkih pridobivanja soglasij

nje leta 2009?

je. Zakaj se na nacionalni rav-

ter še izboljšati sis-

Tudi to je res. Naslednje leto se

ni

tem javnega naročanja. Noče-

je začela gospodarska kriza, no-

uvedba digitaliziranega grad-

vlada je javne investicije po

beništva z ustreznim preho-

in dovoljenj

mo več spremljati nekajletnih

zgodb, kot

smo jih pri oddaji

del za gradnjo druge cevi predora Karavanke.

rs

Vseeno ostaja odprto

va

sledilo je strmoglavlje-

nasvetu nekaterih,

imenujmo

ravljeno zlato pravilo, dokument za proticiklično delo-

vanje, ko bi vlada v času recesije zagnala več javnih projektov, v obdobju konjunkture pa bi investicije skrčila.

Vendar se zdi, da se vlada še
vedno odloča precej stihijsko. Se strinjate s to predpostavko in kako argumentira-

dnim obdobjem obvezna za
vse akterje, ki bi želeti sode-

misti, povsem porezala in zgo-

lovati v procesih načrtovanja

dila seje katastrofa.

in izvajanja javnih projektov,
pa

Q

Kakšne

so

danes cene

gradbenih del in gradbene-

ga materiala v primerjavi z
lani, ko je bila konjunktura
zelo visoka, naročil za gradbena dela pa precej več?
Cene gradbenih del in gradbenega materiala so v primerjavi
z lanskimi bolj ali manj na isti

je bolj

vprašanje za politi-

ko kot stroko.

Na

naši zborni-

ci te procese absolutno podpiramo. Na zadnji seji strateškega sveta za investicije in gradbeništvo smo sprejeli pobudo,
da se projekt znova oživi ter
predstavi gospodarskemu mi-

nistru Zdravku Počivalšku in
njegovi novi ekipi.

ravni. Naročila v gradbeništvu
vseeno niso tako izrazito upa-

Q

dla kot v drugih panogah.

Cerarjevi

Pa

saj ga dobro pozna. V
vladi ga je zago-

varjal in tudi obljubil, da ga

te svoje stališče?

Glavni namen uvedbe zlatega investicijskega pravila je bil urav-

ne sprejeme odločitev, daje

jih samooklicani makroekono-

vpra-

šanje državnih investicij. Na
vladi je bilo pred leti prip-

Projekt še vedno teče, res pa
je, kot ugotavljate, da miru-

q

Odprto je tudi vprašanje

digitalizacije

slovenskega

bodo zagnali. Mislim, da bi
ga bilo treba bolj odločno
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spomniti. Se strinjate?

sočletja zapustila ogromno kul-

bi dvigujmo ugled slovenskega

Minister projekt seveda dobro

turne dediščine

gradbeništva.

pozna in ga tudi podpira, ampak ni tisti, ki ga bo na mini-

sti, ki sojih zgradiligradbeniki.

Žal seje poklic gradbenika pri

operativno pokrival.

nas popolnoma zbanaliziral.

strstvu
Na tej

ravni se mu je zamenja-

la ekipa in treba bo pač ponoviti vajo z novim državnim sekretarjem.

in znamenito-

ki je doma gradil oporni zid ali sosedu pomagal zida-

Kako bi morali po vašem
mnenju prepričati naročni-

ce

spozna na gradbeništvo. Vsak od nas je že kdaj pri-

vendar, bi lahko za širšo jav-

ti hišo, se

je, pa pri vojakih. Si upamo kirurga poučevati, kako nam naj

nost na kratko povzeli svojo
kariero?

Po

poklicu sem univerzitetni

ke, projektante in tudi izva-

zašije rano? Dvomim. Knjiga o

diplomirani inženir gradbe-

jalce gradbenih del, da vpeljejo informacijske tehno-

reologiji betona je tako debela

učbenik o otorinolaringo-

ništva, s tega področja sem tudi magistriral. V svojem po-

kot

logije?

logiji. Zato pozivam vse ude-

klicnem življenju sem se naj-

Javni in zasebni naročniki bi se
morali prvi zavedati, da se z di-

ležence konference, da skupaj

več ukvarjal z gradnjo cestne
infrastrukture, delal sem tu-

gitalnim gradbeništvom pove-

in dostojanstvo, ki

vrnemo

temu

poklicu ugled

so mu ga
odvzeli nekateri neodgovorni

di pri gradnji industrijskih in

čajo natančnost, preglednost in
sledljivost. Napake so omejene

posamezniki, in ga naredimo

na najnižjo možno raven, opti-

spet

munalne infrastrukture. Delal sem na odgovornih delov-

mizira se časovna in finančna
dinamika izvajanja, izboljša se

privlačnega za generaci-

je, ki šele prihajajo.

Zavedati

stanovanjskih objektov ter ko-

nih mestih,

zato dobro poznam

se

problematiko gradbene pano-

načrtovanje potrebnih materi-

moramo, da bomo v Sloveniji že čez nekaj let imeli veli-

alnih in človeških virov.

ke težave zaradi pomanjkanja

ge z različnih zornih kotov. Kariero sem začel v gradbeni ope-

ustreznega

Kje je Slovenija po vašem

B
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in da ste v gradbeništvu
že 30 let Verjamem, da vas
gradbena stroka pozna, pa

Vsak,

sil gumb na srajci, če ne drugQ

B Na začetku pogovora ste
omenili svoje kompeten-

dra, zato

inženirskega ka-

mnenju danes na tem podro-

da na tem področju ne bomo naredili takšne

v primerjavi z razvitimi

napake, kot smo jo v zdravstvu,

čju

članicami Evropske unije?

upam,

rativi, podjetja GIP Gradis Lju-

bljana,

v Družbi za

državne
sodeloval pri operativnem izvajanju nacional-

ceste

sem

kjer nam v času najhujše zdrav-

nega programa gradnje avto-

žalost zaostajamo, vendar ob

stvene krize močno primanjku-

cest, na ministrstvu za promet

pregovorni slovenski podjetno-

je zdravnikov in drugega zdra-

sem vodil sektor za avtoceste,

sti in inovativnosti, ki smo jima
priča v našem gospodarstvu,

vstvenega

osebja.

več let pa sem bil tudi direktor

lahko te razlike hitro zmanjšamo, če bosta le volja in ustrezna spodbuda na državni ravni.

na svoje gradbene storitve,

Na

Kakšno bi bilo vaše sporočilo vsem udeležencem letošnje konference Biznis in

Q

trendi v gradbeništvu?

Le

zakaj?

Slovenci smo lahko ponosni

Direkcije Republike Slovenije

ki

za ceste. Kot direktor sem vo-

smo jih ustvarili v zadnjih sto-

dil investicijsko družbo

letjih, tudi na projekte, ki smo

al, leta 2015 pa sem prevzel vo-

jih zgradili v samostojni drža-

denje JKP Radlje ob Dravi,

vi, čeprav je na nekaterih tudi

sem ga vodil do oktobra letos,

madež. Več kot 15-letnega

ko sem prevzel vodenje Zbornice gradbeništva in industri-

črn

izvajanja avtocestnega progra-

KIDRe-

ki

sme simbolizirati Ivan

je gradbenega materiala. Sem

Mi dovolite malo sentimen-

Zidar, ampak številni gradbe-

avtor številnih strokovnih član-

talnosti?

ni inženirji, tehniki, delovod-

kov s področja gradbeništva

je, projektanti, urbanisti,

in

B

Prosim.

ma ne

ge-

prometa, bU sem urednik

in

omehaniki in drugi gradbeni

soavtor dveh obsežnih knjigo

delavci, ki so ga s svojim pošte
nim delom in trudom pripeyali

cestah: Gradnja slovenskih av-

in najple-

do konca. Isto velja za številne

Zgodovina cest na Slovenskem.

menitejših poklicev. To nas uči

druge projekte. In na tej zgod-

Izredno sem ponosen, da sem
gradbenik. Gradbeništvo je
zame eden najlepših

tocest v obdobju

1994-2009 in

zgodovina, ki nam je skozi ti-
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