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Slovensko gradbeništvo čedalje hitreje tone in grozi, da bo v vrtinec potegnilo celotno  

gospodarstvo, vlada pa z neučinkovitimi ukrepi spominja na ansambel na ladji Titanik.  

Če ne bomo storili ničesar, bo kmalu zapel navček.

Apel za slovensko  
gradbeništvo F
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 Na Megri v Gornji Radgoni, ki 

velja za tradicionalen sejem 

slovenskega gradbeništva, se je 

sestala stroka in ponovno združe-

no pozvala vlado k reševanju slo-

venskega gradbeništva. Gradbena 

stroka je jasna in enotna, strokov-

ne rešitve so pripravljene, čaka se 

le na politično voljo! Predsedniku 

Vlade RS so stanovske organiza-

cije poslale poziv, naj takoj začne 

reševati zdravo jedro gradbeništ-

va kot panoge in nemudoma 

ustanovi direktorat za graditev in 

gradbeništvo. Hkrati so ga sezna-

nili o Smernici za naročila javnih 

gradenj, da jo Vlada RS opredeli 

kot standard v postopkih delova-

nja vseh javnih investitorjev.

V SLOVENIJI: SLABO!
Finančna in gospodarska kriza sta 

pustili hude posledice v celotnem 

gradbenem sektorju v Evropski 

uniji, situacija v Sloveniji je še 

slabša. Glavni razlog za sedanje 

težave slovenskega gradbeništva 

je, poleg zmanjšanja obsega držav-

nih investicij, tudi kriterij najnižje 

cene pri javnih naročilih, ki prepre-

čuje, da bi udeleženci v procesu 

graditve iskali najboljše inženirske 

rešitve. Tak način izbora tudi 

ustvarja razdor med udeleženci 

projektiranja in gradnje. Zaradi 

nekonkurenčnih razpisnih pogo-

jev usihajo raziskave in razvoj, 

preostala gradbena in projektivna 

podjetja so komaj še sposobna 

nastopati na tujih trgih. Bistveno 

več bo treba vlagati v raziskave, 

razvoj in kakovostne kadre, saj so 

slednji ključni za doseganje žele-

nih pozitivnih učinkov. Potrebne 

so nove investicije na področju jav-

ne infrastrukture in stavb.

Kljub odmevnim primerom katas-

trofalno slabo vodenih javnih 

gradenj, ki jih spremljajo celo 

nezakonita poslovanja državnih 

podjetij (sedaj lahko beremo celo 

o spornih poslih Darsa), se država 

ni zganila. Še več, s pasivnostjo 

daje podporo nepravilnostim in 

skorajda legitimnost kriminalu, ki 

se je razbohotil v gradbeništvu. 

Slovenska gradbena stroka nas-

protuje neredu v gradbeništvu, 

zato so tri stanovske zbornice sku-

paj z dvema vodilnima gradbeni-

ma inštitutoma pozvale Vlado RS, 

da se takoj loti reševanja zdravega 

jedra gradbeništva.

SMERNICE ZA NAROČILA  
JAVNIH GRADENJ
Na področju javnih gradenj je 

treba marsikaj spremeniti. Skoraj 

ničenergijska gradnja javnih objek-

tov, ki bo obvezna čez nekaj let, 

terja, da se na to že sedaj pripravi-

mo. Javna naročila so priložnost, 

da uvedemo novo prakso traj-

nostne, ekonomične, kakovostne 

in okolju prijazne gradnje. Zato 

je bil v sodelovanju z Inženirsko 

zbornico Slovenije, Zbornico za 

arhitekturo in prostor Slovenije, 

Gospodarsko zbornico Slovenije, 

Zavodom za gradbeništvo Slo-

venije in Gradbenim inštitutom 

ZRMK izdelan dokument, ki je 

pomoč investitorjem do večje 

strokovnosti in boljše organizira-

nosti vodenja postopkov. Aktiv-

nosti dokazujejo skupno voljo za 

spremembe in prinašajo razvojne 

izzive za javne investitorje ter šte-

vilna gradbena in projektivna pod-

jetja ter za spremljajočo industri-

jo gradbenih materialov. Delovna 

skupina, ki jo predstavljajo vidni 

člani omenjenih zbornic in inšti-

tutov, ni ostala samo na načelni 

ravni. Pripravila je Smernice za 
naročila javnih gradenj skupaj s 

podrobnimi prilogami (vtipkajte 

v Google ali pa skočite na splet-

ne strani www.izs.si, www.zaps.

si, www.gzs.si, www.gi-zrmk.

si ali www.zag.si). Smernice so 

praktičen pripomoček pri vodenju 

investicij od ideje, projektiranja, 

gradnje do vzdrževanja. Namenje-

ne so zlasti javnim investitorjem s 

ciljem, da se odpravi slaba praksa 

nasedlih gradenj, ki je usodno 

zaznamovala zadnjih nekaj let. 

Smernice s 27 prilogami svetujejo 

javnim investitorjem, kako naj 

načrtujejo in vodijo investicijo, 

pripravijo projektno nalogo, dolo-

čijo kakovost izdelave projektne 

dokumentacije ter strokovnih 

podlag, kako naj pripravijo učin-

kovite razpisne pogoje in kriterije 
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za izbiro ponudnikov, kako naj 

zagotavljajo kakovost gradnje ... 

Odziv strokovne javnosti na te 

pobude je zelo pozitiven, vendar 

pa (ne)pričakovano ni vzbudil 

večjega zanimanja politike. Zato 

je logično, da pobudniki javno 

pozivajo vlado, da Smernice ne le 

začne uporabljati, temveč naj jih 

predpiše kot obvezni standard. 

Poleg tega stroka kritično ugotav-

lja, da razdrobljene vladne službe 

s področja gradnje, ki so neu-

činkovito razporejene po raznih 

ministrstvih, krive za številne 

zavožene javne investicije, ki osta-

jajo nedokončane, preplačane in 

zaradi stečajev glavnih izvajalcev 

povzročajo velike težave podizva-

jalcem.

GRADBENA VERIGA V TEŽAVAH
Gospodarska kriza vedno bolj udri-

ha čez vse panoge gradbeništva. 

V težavah je celotna gradbena 

veriga: izvajanje, proizvodnja, 

trgovina, transport, projektiranje 

... Reševanje gradbeništva, kot se 

ga loteva vlada (ukinitev sosedske 

pomoči, zmedena zakonodaja, 

nevidna inšpekcija ...) se zdi kot 

farsa, ki ji ljudski glas in zlasti stro-

ka ostro nasprotujeta. Namesto 

da bi vlada upoštevala stališče 

stroke, rešuje nepremičninske 

barone in jim z dokapitalizacijo 

bank pomaga, da ohranjajo 

previsoko tržno vrednost svojih 

nepremičnin in neprodanih stano-

vanj v večjih mestih. Vlada kljub 

nasprotovanju stanovskih zbornic 

spreminja Zakon o graditvi objek-

tov tako, da ukinja gradnjo eno-

stanovanjskih hiš v lastni režiji in s 

sosedsko pomočjo. V obrazložitvi 

sicer navaja, da gradnja s sosed-

sko pomočjo omogoča delo na 

črno in posredno odpira možnost 

za sivo ekonomijo, to pa (tako 

pišejo) slabi državni proračun. 

Tudi če bi to bilo res, taki ukrepi 

najbrž ne bi okrepili državnega 

proračuna.

RAZHAJANJE STROKE  
IN POLITIKE
Inženirska zbornica Slovenije je 

proti prepovedi gradnje v lastni 

režiji. V odprtem pismu generalne-

mu direktorju direktorata za pro-

stor na okoljskem ministrstvu dr. 

Mitji Pavlihi so zapisali, da napove-

dani ukrep nikakor ne bo odpravil 

sive ekonomije oziroma dela na 

črno, s čimer na omenjenem 

ministrstvu med drugim upraviču-

jejo napovedano spremembo. Na 

IZS so prepričani, da bi obe težavi 

lahko odpravili že s spoštovanjem 

zakonodaje, če bi pristojni inšpek-

torji svoje delo opravljali načrtno 

in aktivno. V pismu so napisali še, 

da bi v Sloveniji potrebovali javno 

dostopen portal izdanih gradbe-

nih dovoljenj, ki bi bil inšpektor-

jem v veliko pomoč pri odkrivanju 

dela na črno. Očitno pa je lažje 

pripraviti slab zakon kot urediti 

delo inšpekcijskih služb.

Tudi civilna iniciativa (www.dovolj.

org in množica drugih iniciativ, 

organizacij ali društev) je proti pre-

povedi gradnje enostanovanjskih 

hiš v lastni režiji. Nekaj je narobe z 

vrednotami te države, če onemo-

goča sosedsko pomoč, delo pri 

hiši in gradnjo hiše. Vzroki za delo 

na črno so drugje, ne pa v sosed-

ski pomoči oziroma gradnji hiše v 

lastni režiji. Eden ključnih vzrokov 

je previsoka javna poraba, ki se 

kaže v pretirani obdavčenosti, 

ljudje delajo na črno, ker so dav-

ki previsoki. Če bi se vlada lotila 

te zadeve na pravem koncu, bi 

lahko precej več naredila, kot pa 

je nesmiselna prepoved gradnje 

v lastni režiji. V Sloveniji letno v 

lastni režiji zgradijo manj kot tisoč 

stanovanjskih hiš; to je premaj-

hen obseg dela, da bi rešil stiske 

gradbenega sektorja. Poleg tega 

vsi graditelji v lastni režiji plačujejo 

DDV po polni stopnji, pri organizi-

rani gradnji pa po znižani. Ali tega 

sestavljavci zakona niso opazili?

NABOR REŠITEV
Kje je rešitev slovenskega gradbe-

ništva? Pri javnih gradnjah je stro-

ka jasna in enotna: z malo politič-

ne volje in razuma se slovensko 

DOBRO JE VEDETI ...

KAM PO NASVETE
Vprašajte tiste, ki imajo izkušnje. Primeri dobre gradbene prakse 

in izkušnje uporabnikov so zbrani na spletni strani nep.vitra.si,  

naj vam bodo v pomoč. Brezplačne neodvisne strokovne nasvete 

o inštalacijskih sistemih in učinkoviti rabi energije poiščite  

v številnih energetsko svetovalnih pisarnah Ensvet po Sloveniji  

ali na spletni strani www.ensvet.si, za finančno pomoč pa  

poglejte na www.ekosklad.si.

gradbeništvo še vedno lahko reši. 

Kaj pa pri gradnji enostanovanj-

skih hiš v lastni režiji? Več majhnih 

ukrepov bi lahko izboljšalo stanje 

na tem področju. Najprej naj 

država naredi red pri pridobivanju 

dokumentacije. Za manj zahtevne 

objekte, kamor se uvršča večina 

enostanovanjskih stavb, velja 

poenostavljen postopek pridobi-

vanja projektne dokumentacije, 

to v praksi pomeni, da (skoraj) vsi 

gradijo brez projekta za izvedbo, 

čeprav ne bi smeli. Projekta za 

izvedbo investitorji v samogradnji 

praviloma ne naročijo in se veseli-

jo, misleč da so uspešno ogoljufali 

državo, ker jih inšpekcija ni odkrila 

in oglobila. Ni res, ogoljufali so 

sami sebe, to pa plačali z večji-

mi stroški in slabšo kakovostjo 

gradnje. Na vsakem gradbišču, 

tudi manj zahtevnih objektov, v 

samogradnji, s sosedsko pomočjo 

ali s pravnimi osebami, naj visi 

tabla s podatki o investitorju, arhi-

tektu, projektantih, izvajalcu in 

nadzorniku, številka gradbenega 

dovoljenja ter številka projekta za 

izvedbo, pred pričetkom gradnje 

pa naj vsak investitor sporoči 

upravni enoti pričetek gradnje. 

Vsi podatki naj bodo tudi na javno 

dostopnem portalu izdanih grad-

benih dovoljenj. Če inšpektorji ne 

zmorejo opravljati inšpekcijskega 

nadzora, naj država za to poobla-

sti carinike ali druge uradnike, na 

plačilnem seznamu javne uprave 

je dovolj pridnih rok. Še več, drža-

va naj v sodelovanju z občinami 

(po vzoru energetsko svetovalnih 

pisarn) odpre tudi gradbeno sveto-

valne pisarne, gradbeni svetovalci 

naj brezplačno nudijo nasvete s 

področja gradnje. Tako bo samo-

gradnja in s sosedsko pomočjo 

bolj kakovostna in hkrati cenejša, 

kar bo pripomoglo k večjemu 

zadovoljstvu med samograditelji 

in posredno k večjemu zadovolj-

stvu vseh državljanov. Pred pričet-

kom gradnje pa naj vsak investitor 

obišče energetskega svetovalca 

in se pouči, zakaj je treba graditi 

skoraj ničenergijske hiše. Če bodo 

cene energentov še naprej vzha-

jale, bo kurilno olje kmalu po dva 

evra, takrat pa tudi dobra plača 

ne bo zadoščala za ogrevanje ener-

gijsko potratne hiše.

MATJAŽ VALENČIČ,  
ENERGETSKI SVETOVALEC

Nekaj je narobe z vrednotami te države, če onemogoča sosedsko 
pomoč, delo pri hiši in gradnjo hiše.
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