
Spodaj podpisane slovenske strokovne, stanovske in 
izobraževalne organizacije, združene v Odbor za oživitev in 
razvoj slovenskega gradbeništva, smo sprejele Program 
dela in ga kot logično nadaljevanje Memoranduma z dne 
3.7.2014 naslavljamo na predsednika Vlade Republike 
Slovenije.

Gradbena panoga (projektiranje in tehnično svetovanje, gradbeništvo in izvajalski 
inženiring, proizvodnja gradbenih materialov in opreme) ima izjemen potencial za 
uspešen gospodarski in socialni razvoj države, ki v razvitih državah predstavlja 
6 do 8 odstotkov bruto nacionalnega proizvoda (BDP) in je v osnovi vezana na 
domači trg. Ima daleč največje spodbujevalne učinke na stanje celotnega gosp-
odarstva v državi in hkrati močan vpliv na kakovost življenja prebivalstva.

Pred šestimi leti (leta 2008) je gradbena panoga zaposlovala skoraj 100.000 ljudi, 
danes jih le še slabih 60.000. Od tega je 18 odstotkov samozaposlenih. Povprečne 
plače v gradbeništvu so kljub težkim pogojem dela med najnižjimi in dosegajo le 
78 odstotkov slovenskega povprečja. Obseg gradbenih del se je iz 3,55 mrd EUR 
v letu 2008 zmanjšal na 1,70 mrd EUR v letu 2013, oziroma na slabo polovico. 
Delež dodane vrednosti gradbeništva v bruto nacionalnem proizvodu je pristal na 
nivoju 3 do 4 odstotkov (Avstrija 6,5 odstotkov). Zanimanje za gradbene poklice je 
v izjemnem upadu. Trenutno povečani obseg dela na gradbeno inženirskih objektih 
je le rezultat slabega načrtovanja javnih naročnikov in države, ne pa dolgoročna 
stabilizacija na trgu gradbeništva. Prihodnost panoge in zaposlenih v njej ostaja 
še naprej izjemno nepredvidljiva.

Kljub enotnemu evropskemu trgu pa normativne okvire njenega delovanja in 
pogoje za poslovanje določajo predvsem nacionalne države. In prav to dejstvo, da 
si lahko pravila postavljamo sami, predstavlja priložnost za oživitev in razvoj slov-
enskega gradbeništva in njegovo ustrezno umestitev v kratkoročno in dolgoročno 
strategijo razvoja slovenske države.

Celotna gradbena panoga se je v teh kriznih časih povezala, poenotila 
in oblikovala Odbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva, ki je 
uradni predstavnik panoge. Ob izdelanem Programu dela pričakujemo, da 
nas država pripozna in nam vlada dodeli kompetentnega sogovornika s 
pooblastili, ki bo vzpostavil konstruktiven in stalen dialog s stroko, gosp-
odarstvom in šolstvom ter zagotovil, da se s skupnimi močmi poskrbi za 
oživitev in dolgoročni razvoj slovenskega gradbeništva. 

Naše zahteve iz meseca julija smo razvili in jih predstavljamo ter 
pojasnjujemo v Programu dela, ki je logično nadaljevanje Memoranduma, 
podpisanega 3.7.2014. Predlagamo izvedbo številnih ukrepov, ker v 
državi stvari ne delujejo dobro, so slabo urejene ali pa sploh niso urejene.

Ukrepi, zapisani v Programu dela, se dotikajo več področij in resornih 
ministrstev, med drugim strateškega načrtovanja in izvajanja investicij, 
trajnostne gradnje, javnega naročanja, ureditve poslovnega okolja, ust-
varjanja kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu ter vlaganja v znanje 
in strokovno usposobljenost v panogi.

Pri tem naše zahteve, z izjemo prve, ostajajo enake:

1. Imenovanje kompetentnega vladnega koordinatorja aktivnosti programa dela in 
ustanovitev direktorata za javne investicije

2. Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon investicij
3. Ureditev razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj
4. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu
5. Vlaganje v znanje in strokovno usposobljenost zaposlenih v panogi

Enaki ostajajo, ob realizaciji ukrepov iz Programa dela, tudi pričakovani 
rezultati:
1. Doseganje evropsko primerljivih multiplikativnih učinkov (2 do 3) panoge na 

celotno gospodarstvo.
2. Dvig deleža gradbeništva v BDP s 4% na 6 do 8% BDP in 10.000 do 20.000 

novih delovnih mest v gradbeništvu.
3. Ohranitev zdravega jedra ponudnikov inženirskih storitev in gradenj - večja 

mednarodna konkurenčnost.
4. Višja socialna varnost zaposlenih v panogi in večja atraktivnost delovnih mest 

za mlade -  uvedba dualnega sistema poklicnega izobraževanja.
5. Odgovorno ravnanje z javnimi financami in višja kakovost javnih gradenj - nižji 

stroški v celotni življenjski dobi objektov.
6. Spodbujanje koriščenja lokalnih potencialov gradbeništva.
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