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SPOROČILO ZA JAVNOST! 

 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije izražamo veliko zaskrbljenost nad trendi, ki se kažejo 

v gradbeništvu, saj se je obseg gradbenih del v naši državi letošnjega maja zmanjšal za okoli 

30 odstotkov v primerjavi z istim mesecem lanskega leta. Obetavna ni niti prihodnost te 

industrije, saj je vlada z rebalansom proračuna še znižala že tako pičla sredstva za investicije. 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo v preteklosti že večkrat predlagali Vladi 

Republike Slovenije, da spodbudi energetsko obnovo javnih in zasebnih stavb, kot so šole, 

bolnice in podobno ter v okoljsko infrastrukturo, za kar bi lahko pridobila znaten del sredstev 

iz Evropske unije, vendar vlada na tem področju ni storila nič. Država bi z investicijami 

morala zagnati nov cikel, ki bi imel multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo in 

notranje povpraševanje.  

 

Še posebej smo v luči sedanjih razmer v gradbeništvu, ki jih zaznamujejo stečaji gradbenih 

podjetij, zaskrbljeni zaradi dogajanj v uspešnih podjetjih, kot je na primer cementarna Lafarge 

Cement, kjer država otežuje delovanje tega podjetja. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije 

se zavedamo, da je treba spoštovati ekološke standarde, vendar pa je v igri tudi precejšnje 

število delovnih mest, tudi novih, saj je omenjeno podjetje največji zaposlovalec v 

gradbeništvu v Zasavski regiji.  

 

Prepričani smo, da je mogoče poiskati skupni jezik tako lokalne skupnosti in vlade, kot tudi 

vodstva podjetja o nadaljnjem nemotenem obratovanju cementarne, saj je ne samo v interesu 

lokalne skupnosti ampak tudi v širšem interesu, da cementarna Lafarge ostane v Sloveniji in 

da ne pride do dodatne izgube delovnih mest v panogi gradbene industrije. Tisto, kar 

gradbeništvo najmanj potrebuje v tem trenutku je, da bi zaradi nesoglasij okoli okoljske 

zakonodaje delavke in delavci, ki so zaposleni v cementarni in ki dihajo isti zrak, kot 

sokrajani in si zato tudi oni želijo zdravju prijazno okolje, ostali brez dela. 
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