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Naslov

Pomgrad blaži posledice epidemije, pozdravlja namero države za zagon investicij (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ustvarjati in živeti v isti državi," je poudaril. Glede idej, da bi država ustanovila namenski infrastrukturni sklad, Polanič
pravi, da "se v panogi gradbeništva kopičijo vse težave, ki jih država zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti
v zadnjih dveh desetletjih". "Veseli smo vsakršnih rešitev, ki bi...

Naslov

Negotovost na trgu je povzročila nekaj zamika tako pri večjih projektih kot pri prenovi
državne in občinske cestne infrastrukture.Pomgrad: Upadanje povpraševanja in vpliv na
poslovanje prvič občutili že pred meseci, ko se je virus začel širiti iz Kitajske

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 7. 2020

Avtor

G. R. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poslovanja, intenzivno pa si prizadevajo pospešiti izvajanje odprtih in načrtovanih projektov. V družbi števila
zaposlenih niso zmanjševali. V panogi gradbeništva se kopičijo vse težave, ki jih država zaradi pomanjkanje politične
volje ni uspela rešiti v zadnjih dveh desetletjih. Polanič pozdravlja namero države...

Naslov

Obe strani, tako gospodarstvo kot NVO, imata kljub vsemu skupen cilj, to je izpolnitev
pariškega dogovora, ki prinaša prehod v brezogljično družbo do leta 2050 in varovanje
okolja.

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 7. 2020

Avtor

Vekoslav Korošec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...področju gradbenega prava. Te ukrepe imajo okoljevarstveniki za vojno napoved nevladnikom, medtem ko
gospodarstvo, industrija, inženiringi, infrastruktura in energetika ukrepe za spremembe gradbene zakonodaje
podpirajo, saj so argumenti, zakaj so te nujne, več kot jasni. Ob tem pa imata obe strani, tako gospodarstvo kot
nevladne organizacije...

Naslov

Pomgrad blaži posledice epidemije, upadanje povpraševanja so občutili, ko se je virus
začel širiti iz Kitajske

Medij

Pomurje.si, Slovenija
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Teme

Gradbeništvo, graditev

...ustvarjati in živeti v isti državi," je poudaril. Glede idej, da bi država ustanovila namenski infrastrukturni sklad, Polanič
pravi, da "se v panogi gradbeništva kopičijo vse težave, ki jih država zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti
v zadnjih dveh desetletjih". "Veseli smo vsakršnih rešitev, ki bi...
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Pomgrad blaži posledice epidemije, pozdravlja
namero države za zagon investicij (intervju)
Gradbena družba Pomgrad občuti posledice epidemije koronavirusa, se pa trud za njihovo sanacijo obrestuje, je za STA
povedal predsednik uprave družbe Iztok Polanič. Kakšna bo druga polovica leta, je nehvaležno napovedovati, pravi.
Namero države za zagon investicij pozdravlja in napoveduje, da se bodo potegovali za projekte.
"Upadanje povpraševanja in vpliv na poslovanje smo v našem podjetju prvič občutili že pred meseci, ko se je virus začel
širiti iz Kitajske," je povedal Polanič.
Negotovost na trgu je sicer povzročila nekaj zamika tako pri večjih projektih kot pri prenovi državne in občinske cestne
infrastrukture. Pri slednji so jih naročniki v času epidemije obvestili, da se do nadaljnjega izvaja zgolj pregledniška služba.
V Pomgradu so tudi opazili, da se mala in srednje velika podjetja niso odločala za zagon svojih projektov, saj niso vedela,
ali bodo dobila obljubljena evropska sredstva.
Trenutno dela na njihovih gradbiščih potekajo nemoteno, so pa predvsem zaradi ukrepov za zaščito ljudi manj intenzivna.
Odprtih imajo več projektov, med njimi projekt Ceste proletarskih brigad v Mariboru, nadgradnjo železniškega odseka
Zidani Most-Rimske Toplice, projekt Schellenburg na zemljišču nekdanjega Kolizeja v središču Ljubljane, protipoplavno
zaščito visokovodnega zidu ob reki Muri, projekt prenove osrednje Slovenske ulice v Murski Soboti, projekt Soseske pod
Pekrsko gorco v Mariboru, v preteklih dneh pa so zaključili projekt rekonstrukcije križišča v Šentilju.
"Kakšna bo druga polovica letošnjega leta, je težko in nehvaležno napovedovati. Posledice gotovo občutimo, se pa trud,
ki ga vlagamo v sanacijo posledic epidemije, zaenkrat obrestuje," pravi Polanič.

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

Pomgrad je od državnih ukrepov uporabil ukrep sofinanciranja čakanja na delo za zaposlene. "Gre predvsem gre za tiste
zaposlene, ki so delali na projektih, ki so jih naročniki zaradi epidemije začasno zaustavili," je pojasnil predsednik uprave
in dodal, da so ostale posledice sanirali z znižanjem nenujnih stroškov poslovanja, intenzivno pa si prizadevajo pospešiti
izvajanje odprtih in načrtovanih projektov. V družbi števila zaposlenih niso zmanjševali.
Polanič pozdravlja namero države za zagon investicij. "Spodbudno je, da si država želi čimprejšnjega zagona
investicijskega cikla tako na ravni države in občin kot zasebnega sektorja," je dejal in dodal, da še ne morejo predvideti,
pri katerih projektih s seznama investicij, ki je narejen na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, bi lahko sodelovali. "Smo referenčni izvajalec z
bogato tradicijo, zato se bomo seveda za projekte potegovali," je napovedal.
Zakonska določila, da je treba pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga
tretje države na trgu javnih naročil EU, po katerih na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov, so za
Polaniča nujna.
"Številne študije doma in v tujini dokazujejo multiplikacijski učinek, če gradbene projekte izvajajo domača podjetja. Potem
so tu še oteženi inšpekcijski nadzori in s tem povezano kršenje pravic delavcev, nenazadnje pa mnogokrat tudi razlike v
sami kakovosti izvedbe projektov. Narediti projekt in se potem nikoli več vračati v to državo je povsem drugo, kot pa
poslovati, ustvarjati in živeti v isti državi," je poudaril.
Glede idej, da bi država ustanovila namenski infrastrukturni sklad, Polanič pravi, da "se v panogi gradbeništva kopičijo
vse težave, ki jih država zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti v zadnjih dveh desetletjih". "Veseli smo
vsakršnih rešitev, ki bi lahko prispevale k hitrejšemu in stabilnemu financiranju infrastrukturnih investicij," dodaja.
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Negotovost na trgu je povzročila nekaj zamika tako pri večjih
projektih kot pri prenovi državne in občinske cestne
infrastrukture.
Gradbena družba Pomgrad občuti posledice epidemije koronavirusa, se pa trud za
njihovo sanacijo obrestuje, je povedal predsednik uprave družbe Iztok Polanič.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kakšna bo druga polovica leta, je nehvaležno napovedovati, pravi. Namero države
za zagon investicij pozdravlja in napoveduje, da se bodo potegovali za
projekte. "Upadanje povpraševanja in vpliv na poslovanje smo v našem podjetju
prvič občutili že pred meseci, ko se je virus začel širiti iz Kitajske," je povedal
Polanič.
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Iztok Polanič NATAŠA JUHNOV

Negotovost na trgu je sicer povzročila nekaj zamika tako pri večjih projektih kot
pri prenovi državne in občinske cestne infrastrukture. Pri slednji so jih naročniki v
času epidemije obvestili, da se do nadaljnjega izvaja zgolj pregledniška služba. V
Pomgradu so tudi opazili, da se mala in srednje velika podjetja niso odločala za
zagon svojih projektov, saj niso vedela, ali bodo dobila obljubljena evropska
sredstva.
Trenutno dela na njihovih gradbiščih potekajo nemoteno, so pa predvsem zaradi
ukrepov za zaščito ljudi manj intenzivna. Odprtih imajo več projektov, med njimi
projekt Ceste proletarskih brigad v Mariboru, nadgradnjo železniškega odseka
Zidani Most-Rimske Toplice, projekt Schellenburg na zemljišču nekdanjega
Kolizeja v središču Ljubljane, protipoplavno zaščito visokovodnega zidu ob reki
Muri, projekt prenove osrednje Slovenske ulice v Murski Soboti, projekt Soseske
pod Pekrsko gorco v Mariboru, v preteklih dneh pa so zaključili projekt

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

rekonstrukcije križišča v Šentilju.
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"Kakšna bo druga polovica letošnjega leta, je težko in nehvaležno napovedovati.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posledice gotovo občutimo, se pa trud, ki ga vlagamo v sanacijo posledic
epidemije, zaenkrat obrestuje," pravi Polanič. Pomgrad je od državnih ukrepov
uporabil ukrep soﬁnanciranja čakanja na delo za zaposlene. "Gre predvsem gre za
tiste zaposlene, ki so delali na projektih, ki so jih naročniki zaradi epidemije
začasno zaustavili," je pojasnil predsednik uprave in dodal, da so ostale posledice
sanirali z znižanjem nenujnih stroškov poslovanja, intenzivno pa si prizadevajo
pospešiti izvajanje odprtih in načrtovanih projektov. V družbi števila zaposlenih
niso zmanjševali.
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V panogi gradbeništva se kopičijo vse težave, ki jih
država zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti
v zadnjih dveh desetletjih.
Polanič pozdravlja namero države za zagon investicij. "Spodbudno je, da si država
želi čimprejšnjega zagona investicijskega cikla tako na ravni države in občin kot
zasebnega sektorja," je dejal in dodal, da še ne morejo predvideti, pri katerih
projektih s seznama investicij, ki je narejen na podlagi interventnega zakona za
odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji covida-19, bi lahko sodelovali. "Smo referenčni izvajalec z bogato

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

tradicijo, zato se bomo seveda za projekte potegovali," je napovedal.
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Zakonska določila, da je treba pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU,
po katerih na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja
okoljskih, delavskih in drugih standardov, so za Polaniča nujna.
"Številne študije doma in v tujini dokazujejo multiplikacijski učinek, če gradbene
projekte izvajajo domača podjetja. Potem so tu še oteženi inšpekcijski nadzori in s
tem povezano kršenje pravic delavcev, nenazadnje pa mnogokrat tudi razlike v
sami kakovosti izvedbe projektov. Narediti projekt in se potem nikoli več vračati v
to državo je povsem drugo, kot pa poslovati, ustvarjati in živeti v isti državi," je
poudaril. Glede idej, da bi država ustanovila namenski infrastrukturni sklad,
Polanič pravi, da "se v panogi gradbeništva kopičijo vse težave, ki jih država
zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti v zadnjih dveh desetletjih".
"Veseli smo vsakršnih rešitev, ki bi lahko prispevale k hitrejšemu in stabilnemu

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

ﬁnanciranju infrastrukturnih investicij," dodaja.
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Mag. Vekoslav Korošec

25.07.2020, 03.45

Obe strani, tako gospodarstvo kot NVO, imata kljub vsemu
skupen cilj, to je izpolnitev pariškega dogovora, ki prinaša
prehod v brezogljično družbo do leta 2050 in varovanje okolja.
Dolgotrajni postopki umeščanja infrastrukturnih in energetskih projektov v prostor
ter pridobivanje gradbenih dovoljenj v Sloveniji že povzročajo zaostajanje v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

uresničevanju ambicioznih ciljev, ki smo jih postavili: prehod v brezogljično
družbo, visok delež obnovljivih virov energije, gospodarska rast, nova delovna
mesta z visoko dodano vrednostjo, večnamenska izraba vodnih virov, stanovanjska
gradnja, cestna in železniška infrastruktura. Pri vseh teh projektih so postopki
umeščanja v prostor pri nas tako dolgotrajni, da pospešeno zaostajamo v razvoju
in napredku. In to samo zaradi predolgih administrativnih in pravnih postopkov.
Če želimo postavljene nacionalne cilje do leta 2030 in do 2050 uresničiti, moramo
postopke dovolje(va)nj za gradnjo bistveno skrajšati in odpraviti nepotrebne
administrativne ovire, saj brez novih investicij ciljev ne moremo doseči.
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Kljub gradbeni zakonodaji, ki je bila sprejeta leta 2018 in katere namen je bil
pospešiti postopke, se je zgodilo nasprotno - postopki pridobivanja gradbenih
dovoljenj so še bolj zapleteni. Po tem merilu se Slovenija umešča v neslavno
skupino najslabših držav na svetu, s čimer se investitorje odganja namesto
spodbuja k vlaganju.
Posledice epidemije covida-19 nas vodijo v gospodarsko krizo, ki jo lahko
ublažijo naložbe v gradbeništvu, zato je vlada v okviru zakona o interventnih
ukrepih (za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo) tudi sprejela ukrepe na področju gradbenega prava. Te ukrepe imajo
okoljevarstveniki za vojno napoved nevladnikom, medtem ko gospodarstvo,
industrija, inženiringi, infrastruktura in energetika ukrepe za spremembe gradbene
zakonodaje podpirajo, saj so argumenti, zakaj so te nujne, več kot jasni. Ob tem pa
imata obe strani, tako gospodarstvo kot nevladne organizacije (NVO), kljub temu
skupen cilj, to je izpolnitev pariškega dogovora, ki prinaša prehod v brezogljično
družbo do leta 2050 in varovanje okolja. Razlika med nami je samo v poti, kako
priti do tega cilja.

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

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, magister elektrotehnike s praktičnimi
izkušnjami iz energetike, je pobudnik sprememb aktualne gradbene zakonodaje
(GZ). Na osnovi praktičnih izkušenj je pod njegovim vodstvom ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) pripravilo spremembe GZ, ki so življenjske in jih v
nadaljevanju utemeljujemo.

Dopuščanje gradnje brez pravnomočnega gradbenega
dovoljenja
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Tudi po starem zakonu o graditvi objektov (ZGO), veljavnem do 2018., je bila
dovoljena gradnja z dokončnim gradbenim dovoljenjem (GD). Pri linijskih
objektih, kot so denimo ceste, plinovodi in železnice, je to ključno, saj se tako
omogoča fazno urejanje lastniških razmerij z več tisoč lastniki. Čakanje na
pravnomočnost celotnega gradbenega dovoljenja bi povzročilo velike zamude,
medtem ko je pri dokončnem gradbenem dovoljenju možna fazna izgradnja
infrastrukturnih objektov. Jasno je, da se lahko gradi samo na zemljiščih, ki so že v
lasti investitorja ali na katerih ima investitor pridobljeno služnost.

Nova gradbena zakonodaja ne ogroža varstva okolja, ker
je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa olajša
našo pot do doseganja ciljev
Kot primer lahko navedemo avtoceste, ki so se gradile z dokončnim GD in ne s

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

pravnomočnim GD. Enako velja za daljnovode, na primer 400-kilovoltni
daljnovod Krško-Beričevo, po katerem se je leta 2013 osrednja Slovenija povezala
z jedrsko elektrarno v Krškem, pri čemer se je sklenila energetska zanka KrškoLjubljana-Maribor, kar je povečalo odpornost energetskega sistema. Če bi se
čakalo na pravnomočnost GD, daljnovod ne bi bil dokončan do januarja 2014, ko
je Slovenijo prizadel žledolom. Osrednja Slovenija, vključno z Ljubljano, bi bila
za dlje časa močno prizadeta z oskrbo z električno energijo, posledično bi utrpeli
veliko gospodarsko škodo.
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Glede okoljevarstvenih soglasij drži, kar navaja CNVOS, da je investitor po
starem ZGO moral imeti pravnomočno okoljevarstveno soglasje, ker je bil
postopek dvostopenjski. Po novi GZ se presoja, ali je projekt okoljevarstveno
sprejemljiv, opravi znotraj postopka izdaje GD. To pomeni, da je investitor ob
pridobitvi dokončnega GD že prestal presojo vplivov na okolje. Zato
nepravnomočnost GD in okoljevarstvene presoje ni problematična za varstvo
okolja. Dodaten argument za to je, da investitor, ki bi imel kakršenkoli dvom, ne
bo začel gradnje, če se lahko kasneje pojavi sklep sodišča, po katerem bo moral
gradnjo ustaviti ali celo rušiti na lastne stroške. Pri velikih investitorjih so postopki
preverjanj izpolnjevanja pogojev tako razdelani, da si direktorji in nadzorni sveti
ne bi upali v gradnjo brez izpolnjevanja vseh zakonskih in tehničnih pogojev,
vključno z okoljskimi, saj so osebno odgovorni za škodo, ki bi nastala.

Iz varuhov zdravja in okolja v uslužbence investitorjev
Pristojni javni zavodi, ki izdajajo mnenja, ali je določena gradnja skladna s
predpisi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za ribištvo in drugi),
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morajo po novem mnenja dopolniti še s predlogi rešitev ter smernicami in pogoji
za izvedbo gradnje. Kritiki nove zakonodaje menijo, da zavodi nimajo ustreznih
kadrov, da bi se ukvarjali s projektantskimi rešitvami, zato naj bi jih zakonodaja
prisilila v avtocenzuro, da bodo pomanjkljivosti projektov enostavno spregledali
in izdali pozitivno mnenje.
Dokler se bodo z načrtovanjem gradnje v Sloveniji ukvarjali kompetentni in
nekompetentni, poklicani in nepoklicani, bo pač tako, kot je - ostali bomo med
najslabšimi na svetu.
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1. Razčistiti je treba, kdo se lahko strokovno vpleta v projektiranje. CNVOS
sklepa, da so tisti, ki dajejo negativna soglasja (različni zavodi in agencije), za to
usposobljeni, za dajanje predlogov pa ne. To je delno pravilno, večinoma pa
napačno stališče.
2. Projektiranje je namreč zelo kompleksen posel in projektant mora skladno s
predpisi upoštevati vse omejitve v prostoru ter zagotoviti varovanje naravnega in
bivalnega okolja. Zato bo dober projektant pokril vse okoljske vidike, za katere si
prizadevajo civilna združenja.
3. Naloga agencij in zavodov je, da preverijo skladnost z okoljskimi standardi, ne
pa, da se vtikujejo v tehnološke rešitve, saj so za te odgovorni za to usposobljeni
projektanti. Delo uradnikov (Arso, ministrstva, inšpekcije) je treba
debirokratizirati, da bodo lahko hitrejši in učinkovitejši, ne pa investicijska zavora.
4. Javnosti in civilni družbi je treba dopustiti, da vplivata na projekte, vendar z
jasno usmeritvijo, kdaj, v katerih fazah projekta, in kako. Postopki celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO) imajo namreč svojo javno in družbeno komponento z
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javnimi razpravami. Takrat je čas za strateške odločitve, ki zanimajo civilno
družbo, ne pa za nagajanje v kasnejših fazah. V Sloveniji se moramo odvaditi, da
v izvedbeni fazi začnemo ponovno reševati strateške zadeve. Tako ostanemo
"zaciklani" na mestu.
5. Poudarjati je treba strokovno delo pri kompleksnem delu načrtovanja novih
projektov in bolj izpostavljati delo odgovornega projektanta. Z zaostrovanjem
odgovornosti projektantov za upoštevanje vseh omejitev v prostoru se bodo hitro
ločili dobri projektanti od slabih.
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Zakaj se ne bi nekoliko ozrli po svetu in prekopirali uspešne sisteme? Povsod je
umeščanje v prostor težavno, vendar pa so drugje našli mnogo bolj učinkovite
rešitve za pretehtanje prevlade različnih vidikov javnega interesa.

Skrajšanje pritožbenih rokov na polovico
Pri GZS nismo opazili, da bi investitorji zaznali težavo zaradi skrajšanja
pritožbenega roka zoper odločitev glede GD na polovico, s 30 na 14 dni, saj to
nima pomembnega vpliva na skrajšanje terminov gradnje.

Izločevanje nevladnih organizacij
Pri GZS menimo, da nevladniki velikokrat zavlačujejo postopke. Dejstvo je, da s
svojimi zahtevami po dodatnih študijah, ki jih morajo naročati investitorji, sami pa
jih praviloma ne predložijo, podaljšujejo čas do pridobitve GD.
Pri nekaterih nevladnih organizacijah gre tudi za čisto navadno zaslužkarstvo in
uveljavljanje različnih poslovnih ali osebnih interesov zaradi okoljskega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

populizma. Take odklone bi morali raziskati in sankcionirati.

Pri GZS menimo, da nevladniki velikokrat zavlačujejo
postopke
V GZS menimo, da bi bilo združevanje nevladnih organizacij, ki jih je trenutno
77, na manjše število koristno, saj bi se s tem lahko izognili tudi različnim
kontradiktornostim v njihovih mnenjih. Lep primer je, ko varstveniki ptic pri
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hidroenergetskem objektu postavljajo pogoje za varstvo kormoranov, varstveniki
rib pa pri istem objektu zahtevajo njihovo zmanjšanje. Ali pa ponarodel pogled na
vetrnice, ki jih v Sloveniji tako rekoč ni mogoče postaviti, čeprav so zaželen
obnovljiv vir energije.
Uvajanje določenih pravil glede nevladnih organizacij je nujno. Pri za državo tako
pomembnih investicijah ne more kar vsaka nekompetentna skupina podaljševati
postopkov, ob tem pa ne nositi odgovornosti.
Tudi v drugih državah so postavili pravila za delovanje nevladnih organizacij.
Naši severni sosedi so postavili pogoje za nevladne organizacije in hitreje gradijo
infrastrukturo kot mi. Avstrija bo dosegla brezogljično družbo med prvimi v
Evropi, do leta 2040. Hidroelektrarne, sončne in vetrne elektrarne gradijo hitro in
učinkovito ob upoštevanju zlatega investicijskega pravila, ki prinaša gradbincem
predvidljivost.
So pa tudi v Avstriji nevladne organizacije močne. Leta 1993 smo skupaj z
Avstrijci zgradili 400-kilovoltni daljnovod Maribor-Kainachtal, ki je do leta 2009
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praktično sameval brez prenosa energije, ker so avstrijske nevladne organizacije
15 let zadrževale gradnjo odseka do Dunaja. Škoda zaradi neobratovanja je bila za
oba elektroenergetska sistema velika, nihče pa za to ni nosil odgovornosti.
Podobno je s 400-kilovoltnim daljnovodom Cirkovce-Pince-Heviz (Madžarska),
ki je na listi evropskih projektov skupnega pomena in ga od podpisa pogodbe leta
2003 še vedno nismo zgradili, v veliki meri zaradi nerazumnih zahtevkov
nevladnih organizacij. Ideje nevladnih organizacij na račun investitorjev so
neusahljive.

Zaključek
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Nova gradbena zakonodaja ne zmanjšuje pogojev varovanja okolja, skrajšuje pa
postopke pri pridobitvi gradbenih dovoljenj, ki so sedaj nesprejemljivo dolgi. Ob
tako počasnem izvajanju investicij nismo dosegli ciljev obnovljivih virov energije
do leta 2020, prav tako so cilji za obnovljive vire energije, postavljeni v NEPN do
leta 2030, pod vprašajem in praktično nedosegljivi. Tudi investicijskega cikla za
gospodarstvo odpravo posledic covida-19 nam ne bo uspelo zagnati.
Gospodarska zbornica Slovenije deluje v interesu slovenskega gospodarstva pod
geslom Če gre gospodarstvu dobro, gre vsem nam dobro.
Pri tem se bomo vedno zavzemali za varstvo okolja in za doseganje ciljev prehoda
v brezogljično družbo. Nepotrebno podaljševanje postopkov pridobivanja
dovoljenj za gradnjo bo naše cilje ogrozilo, zato je nujno, da v konstruktivnem
dialogu tudi z nevladniki iščemo sprejemljive rešitve. Nova gradbena zakonodaja
ne ogroža varstva okolja, ker je v celotnem sistemu še veliko varovalk, lahko pa
olajša našo pot do doseganja ciljev.
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•••
Mag. Vekoslav Korošec je direktor Združenja za inženiring, Gospodarska zbornica
Slovenije.
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Pomgrad blaži posledice epidemije, upadanje povpraševanja so
občutili, ko se je virus začel širiti iz Kitajske
STA,
Vestnik.si,
25. 7.
2020
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Nataša Juhnov

Gradnja novega bloka v Kocljevi ulici.

Aktualno

Gradbena družba Pomgrad občuti posledice epidemije koronavirusa, se pa trud za njihovo
sanacijo obrestuje, je povedal predsednik uprave družbe Iztok Polanič. Kakšna bo druga
polovica leta, je nehvaležno napovedovati, pravi. Namero države za zagon investicij
pozdravlja in napoveduje, da se bodo potegovali za projekte.
"Upadanje povpraševanja in vpliv na poslovanje smo v našem podjetju prvič občutili že pred meseci, ko se je virus začel
širiti iz Kitajske," je za STA povedal Polanič. Negotovost na trgu je sicer povzročila nekaj zamika tako pri večjih projektih
kot pri prenovi državne in občinske cestne infrastrukture. Pri slednji so jih naročniki v času epidemije obvestili, da se do
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nadaljnjega izvaja zgolj pregledniška služba. V Pomgradu so tudi opazili, da se mala in srednje velika podjetja niso
odločala za zagon svojih projektov, saj niso vedela, ali bodo dobila obljubljena evropska sredstva.

Nataša Juhnov

Iztok Polanič
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Trenutno dela na njihovih gradbiščih potekajo nemoteno, so pa predvsem zaradi ukrepov za zaščito ljudi manj
intenzivna. Odprtih imajo več projektov, med njimi projekt Ceste proletarskih brigad v Mariboru, nadgradnjo
železniškega odseka Zidani Most-Rimske Toplice, projekt Schellenburg na zemljišču nekdanjega Kolizeja v središču
Ljubljane, protipoplavno zaščito visokovodnega zidu ob reki Muri, projekt prenove osrednje Slovenske ulice v
Murski Soboti, projekt Soseske pod Pekrsko gorco v Mariboru, v preteklih dneh pa so zaključili projekt
rekonstrukcije križišča v Šentilju.
"Kakšna bo druga polovica letošnjega leta, je težko in nehvaležno napovedovati. Posledice gotovo občutimo, se pa trud,
ki ga vlagamo v sanacijo posledic epidemije, zaenkrat obrestuje," pravi Polanič. Pomgrad je od državnih ukrepov uporabil
ukrep soﬁnanciranja čakanja na delo za zaposlene. "Gre predvsem gre za tiste zaposlene, ki so delali na projektih, ki so
jih naročniki zaradi epidemije začasno zaustavili," je pojasnil predsednik uprave in dodal, da so ostale posledice sanirali z
znižanjem nenujnih stroškov poslovanja, intenzivno pa si prizadevajo pospešiti izvajanje odprtih in načrtovanih projektov.
V družbi števila zaposlenih niso zmanjševali.
Polanič pozdravlja namero države za zagon investicij. "Spodbudno je, da si država želi čimprejšnjega zagona
investicijskega cikla tako na ravni države in občin kot zasebnega sektorja," je dejal in dodal, da še ne morejo predvideti,
pri katerih projektih s seznama investicij, ki je narejen na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
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pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, bi lahko sodelovali. "Smo referenčni izvajalec z
bogato tradicijo, zato se bomo seveda za projekte potegovali," je napovedal. Zakonska določila, da je treba pri javnih
naročilih upoštevati smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU, po
katerih na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo
recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov, so za Polaniča nujna.
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Nataša Juhnov

Slika je simbolična.

"Številne študije doma in v tujini dokazujejo multiplikacijski učinek, če gradbene projekte izvajajo domača podjetja. Potem
so tu še oteženi inšpekcijski nadzori in s tem povezano kršenje pravic delavcev, nenazadnje pa mnogokrat tudi razlike v
sami kakovosti izvedbe projektov. Narediti projekt in se potem nikoli več vračati v to državo je povsem drugo, kot pa
poslovati, ustvarjati in živeti v isti državi," je poudaril.
Glede idej, da bi država ustanovila namenski infrastrukturni sklad, Polanič pravi, da "se v panogi gradbeništva
kopičijo vse težave, ki jih država zaradi pomanjkanje politične volje ni uspela rešiti v zadnjih dveh desetletjih".
"Veseli smo vsakršnih rešitev, ki bi lahko prispevale k hitrejšemu in stabilnemu ﬁnanciranju infrastrukturnih
investicij," dodaja.
intervju

gradbeništvo

kriza

koronavirus
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