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Be s e d a u r e d n i š t v a

Vse najboljše!
Ob novem letu skoraj vsi delamo obračune - takšne in drugačne - in kujemo načrte za prihodnje leto. V gradbeništvu
obračuni za minevajoče leto povečini ne bodo najboljši, glede načrtov pa smo lahko bolj optimistični kot v zadnjih nekaj
letih. Gospodarstvo okreva, o tem praktično ni dvoma, izvoz
in zasebna potrošnja se povečujeta, napovedi za prihodnje
leto so bolj optimistične. »Starih zlatih časov« za gradbeništvo sicer ne bo več, vsaj v doglednem času ne. Seveda bi si
želeli več državnih investicij v razne objekte, toda cestna infrastruktura je povečini zgrajena in zares nerealno je v bližnji
prihodnosti pričakovati kakšne velike inženirske projekte.
Glede na podatke Statističnega urada RS stanovanjska
gradnja v letošnjem letu dobro napreduje, veliko dela bo tudi
na področju energetske oziroma vsakršne sanacije obstoječih stavb in tudi drugih objektov. Ob splošnem okrevanju gospodarstva se bo našlo več sredstev tudi za takšne naložbe.
Intenzivnost del v gradbeništvu se pozimi vseeno nekoliko zmanjša kljub vsem sodobnim dodatkom za betone in
malte (o čemer pišemo tudi v tej številki revije) in januarja

bo gotovo veliko gradbenikov obiskalo münchenski BAU.
Sejem poka po šivih in organizatorji so optimisti tudi glede
razmer v gradbeništvu v prihodnjih letih, enako tudi prireditelji sejma SaMoTer v Veroni. In če bo šlo dobro tistim okoli
nas, se bo to poznalo tudi doma; tudi zato smo lahko malo
bolj optimistični.
Nekaj več člankov je v tokratni številki revije namenjeno
še jeklenim konstrukcijam v gradbeništvu, v zadnjem delu
revije pa je nekaj prispevkov namenjeno strojem oziroma
gradbeni mehanizaciji.
Reviji tako kot vsako leto prilagamo še stenski koledar z
zabeleženimi večjimi gradbenimi sejmi s Sloveniji in v bližnjih
državah ter seveda z datumi izidov revije Gradbenik v prihodnjem letu. Naj se malo pohvalimo, v letu 2017 praznujemo
20-letnico izhajanja revije!
In za konec: še enkrat vse najboljše v prihajajočem letu,
veliko zdravja in poslovnih uspehov ter prijetno praznovanje
- tokrat znova dan dlje! G
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