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UVODNIK 

L
eto je naokoli in v skladu z naãrtom de-

lovanja je InÏenirska zbornica Slovenije

tudi letos organizirala Dan inÏenirjev in ar-

hitektov, kjer smo obravnavali Razvojne perspe-

ktive slovenskega graditeljstva s poudarkom

na prometu, energetiki, ekologiji in stanovanjski

gradnji. Mogoãe boste vpra‰ali, zakaj ravno ta

podroãja. Odgovor leÏi predvsem v njihovi trenut-

ni aktualnosti in na‰em priãakovanju, da bodo

tudi v naslednjih letih predstavljala tori‰ãe najbolj

Ïivahnih gradbenih aktivnosti v Sloveniji. 

V uvodnem pozdravu sem si dovolil nekaj razmi‰-

ljanja o na‰em poslanstvu – kak‰na je pravzaprav

vloga inÏenirjev in arhitektov v ‰ir‰em svetovnem

smislu in kak‰no prihodnost lahko priãakujemo.

Zanimivo razlago vidim v splo‰nem prizadevanju

in hkrati odgovornosti za trajnostni razvoj, ki

enostavno pomeni zadovoljevanje dana‰njih ãlo-

ve‰kih potreb brez ogroÏanja bodoãih generacij.

Pri tem je potrebno poudariti, da v razvitih demo-

kratiãnih druÏbah ta naãela tudi dejansko spo‰tu-

jejo in prav zato priznavajo inÏenirjem razliãnih

strok izredno pomembno vlogo pri vzpostavljanju

celotne svetovne infrastrukture.

Danes deluje v svetu okoli 15 milijonov inÏenirjev,

ki so v glavnem vkljuãeni v dve vrsti projektov:

1. Naãrtovanje in gradnja projektov za zado-

voljevanje osnovnih ãlove‰kih potreb (pitna

voda, hrana, stanovanja, komunala, energetika,

transport, zveze, razvoj novih virov in indu-

strijska proizvodnja),

2. Re‰evanje okoljskih problemov (snovanje

naprav za ravnanje z odpadki, recikliranje

virov, ãi‰ãenje in obnova onesnaÏenih podroãij

in za‰ãita ali obnova naravnih ekosistemov).

Dejstvo je, da so dandanes vsi omenjeni projekti

razvojno in tehnolo‰ko izredno zahtevni ter zah-

tevajo izrazito interdisciplinaren in skupinski pri-

stop, zato je povezovanje in sodelovanje strokov-

njakov razliãnih strok nujno potrebno. V Nemãiji

npr. v zadnjem ãasu ugotavljajo, da je osnovni

pogoj za uspe‰no izveden gradbeni projekt siner-

giãno sodelovanje inovativne arhitekture in

gradbene kulture, pri ãemer ima stroka veliko

podporo njihovega Ministrstva za promet, gradi-

tev in stanovanjsko preskrbo.

Pri nas moramo Ïal ugotoviti, da je stroka ‰e

vedno preveã podrejena politiki, zato si InÏenirska

zbornica Slovenije odkrito prizadeva za vzpostavi-

tev partnerskega odnosa med politiko, gospo-

darstvom in stroko, ki bo najkasneje z vstopom

v Evropsko skupnost vsekakor moral zaÏiveti. Ne

smemo pozabiti, da v Sloveniji danes aktivno

deluje okoli 15.000 inÏenirjev in arhitektov, ki pri-

spevajo pomemben deleÏ celotnega domaãega

proizvoda. Zato upraviãeno priãakujemo, da bo v

prihodnje vlada bolj prisluhnila na‰im strokovno

utemeljenim predlogom in nas podprla tudi pri

vzpostavljanju enotnih tarifnih pogojev, ki bodo

prepreãili nelojalno konkurenco tujih strokovnja-

kov, predvsem s podroãja vzhodne Evrope in

biv‰e Jugoslavije. 

Na koncu naj povzamem ‰e nekaj skupnih zakljuã-

kov leto‰njega sreãanja inÏenirjev in arhitektov.

Na podroãju prometa se priãakuje rahla umiritev

tempa gradnje avtocest, kjer je nujno upo‰tevati

dejanske potrebe in tudi finanãne zmoÏnosti, pri

ãemer ne smemo zanemariti Ïeleznice, sicer se

nam lahko zgodi popolna izolacija od glavnih

evropskih koridorjev. V energetiki so trenutne

investicije usmerjene predvsem v obnovljive vire

in ãistilne naprave, prihodnje odloãitve pa bodo v

veliki meri odvisne od cene energentov. Ekolo‰ke

naloÏbe so veãinoma ‰e vedno namenjene pred-

vsem popravljanju napak iz preteklosti, v prihod-

nje pa bodo glede na na‰o zavezanost trajnostne-

mu razvoju predstavljale pomemben deleÏ vsake

nove investicije. Na podroãju stanovanjske grad-

nje se veliko priãakuje od nove zakonodaje in

predpisov, ki naj bi s kraj‰imi postopki in bolj Ïiv-

ljenjskimi re‰itvami prispevali k niÏji ceni sta-

novanj – vsaj upamo lahko.

V celoti gledano pa smo z na‰imi trenutnimi inve-

sticijskimi usmeritvami lahko kar zadovoljni, ker

veãinoma sledijo tujim trendom in na‰im dejan-

skim skupnim potrebam. Pri tem predpostavljamo

seveda, da so bili izbrani ustrezni viri financiranja,

ki nas v prihodnosti ne bodo preveã bremenili in

bomo lahko uspe‰no nadaljevali uravnoteÏeno

izgradnjo sodobne infrastrukture na vseh aktual-

nih podroãjih.

Uvodna beseda

mag. âRTOMIR REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.
predsednik InÏenirske zbornice Slovenije

trajnostni razvoj 
inovativna arhitektura

gradbena kultura
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S
reãanje, ki so ga ãlani InÏenirske zbornice

Slovenije in zainteresirana javnost izjemno

dobro obiskali, saj se ga je udeleÏilo preko

300 udeleÏencev, je potekalo 20. novembra v

hotelu Habakuk v Mariboru. Sreãanje je otvoril

predsednik zbornice mag. ârtomir Remec, prisotne

pa sta pozdravila tudi Ïupan mestne obãine

Maribor, g. Boris Soviã, in predsednik Slovenske

inÏenirske zveze, prof. dr. Baldomir Zajc.

Namena sreãanja sta bila dva 
Prvi je bil ãlanom zbornice posredovati podatke, ki

bi jim omogoãili pripraviti naãrte, se ustrezno

organizirati in pravoãasno ter ãim bolje vkljuãiti v

napovedane in za mnoge teÏko priãakovane pro-

jekte, drugi pa je bil stanovsko druÏenje, navezava

stikov ter izmenjava mnenj in pogledov s ciljem

vzpostavitve prepoznavne in moãne organizacije

inÏenirjev in arhitektov ter drugih oseb s poobla-

stili za delovanje na podroãju graditve objektov in

urbanistiãnega naãrtovanja.

Z namenom spodbuditi odgovorno in kakovostno

delovanje ãlanov zbornice se je InÏenirska zborni-

ca Slovenije odloãila, da z leto‰njim letom pristopi

k podeljevanju nagrad InÏenirske zbornice Slo-

venije (IZS) za inÏenirske doseÏke. Nagrada je

namenjena posameznikom za enkraten izjemen

doseÏek, veã izjemnih doseÏkov v nekem ãasov-

nem obdobju ali za Ïivljenjsko delo, pri ãemer

mora biti objekt, tehnologija oz. izdelek ali posa-

mezna faza izvedbe, za katerega se nagrada pode-

ljuje, izveden ali uporabljen.

Nagrajeni avtorji
Na 2. Dnevu inÏenirjev in arhitektov so bili v

Mariboru nagrajeni avtorji projektov oz. re‰i-

tev, ki jih odlikujejo inovativnost pristopa ter izvir-

nost in optimalnost re‰itve.

Nagrade so prejeli Vuka‰in Aãanski za enkraten

inÏenirski doseÏek – za zahtevno projektiranje in

izvedbo viadukta Loãica, mag. Robert Skobe za

enkraten inÏenirski doseÏek – za visoko strokovno

koordinacijo in vodenje projekta izgradnje tovarne

trdnih farmacevtskih oblik NOTOL z eno najvi‰jih

stopenj avtomatizacije v Evropi, dr. Jakob Likar

za veã inÏenirskih doseÏkov – za projektiranje

cestnih predorov v okviru programa izgradnje

avtocest v Republiki Sloveniji, MiklavÏ KrÏan za

Ïivljenjsko delo na podroãju daljinskega ogrevanja

in uvajanja ekolo‰ko prijaznej‰ih re‰itev v prakso,

Miha Remec za Ïivljenjsko delo na podroãju projek-

tiranja termoenergetskih in industrijskih objektov.

âastni ãlani
Poleg nagrade IZS za inÏenirske doseÏke je

InÏenirska zbornica Slovenije letos prviã podelila

naziv ãastni ãlan InÏenirske zbornice Slovenije

ãlanu zbornice oz. posamezniku, ki je s svojim

delom prispeval k strokovnosti in vsebinski kakovo-

sti delovanja zbornice ter njeni prepoznavnosti.

âastni ãlani so v Mariboru postali Franc

Peãovnik in mag. Janez Lajovic za aktivno delo v

zbornici, Gorazd Pust za uspe‰no vodenje zbornice

v prvem obdobju po ustanovitvi in prof. Karl Kling

za tvorno sodelovanje med Bavarsko inÏenirsko

zbornico in InÏenirsko zbornico Slovenije in prizade-

vanja za mednarodno povezovanje inÏenirskih zbor-

nic.

Prejemniki nagrad IZS za inÏenirske doseÏke in ãast-

ni ãlani IZS so ob tej priloÏnosti prejeli plakete IZS,

ki so jih posebej za to priloÏnost oblikovali v Studiu

Botas, in pa skulpture, ki jih je, prav tako za to prilo-

Ïnost, oblikovala akademska kiparka Mojca Smerdu.

Naslovna tema
Naslovna tema leto‰njega Dneva inÏenirjev in arhi-

tektov je bila “Razvojne perspektive slovenskega

graditeljstva” s trenutno zelo aktualnimi podte-

mami “Stanovanjska gradnja, Ekologija,

Energetika, Promet”, saj se na teh podroãjih v pri-

hodnjih nekaj letih naãrtujejo obseÏne aktivnosti in

velike investicije.

V SKRBI ZA TRAJNO STROKOVNO

USPOSABLJANJE IN OBVE·âANJE SVOJIH

âLANOV, ZA SPREMLJANJE IN

OBRAVNAVANJE PROBLEMATIKE DELA

SVOJIH âLANOV TER SPODBUJANJE

STROKOVNE, KULTURNE IN DRUÎABNE

DEJAVNOSTI SVOJIH âLANOV JE

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE LETOS

DRUGIâ ZAPORED ORGANIZIRALA DAN

INÎENIRJEV IN ARHITEKTOV. 

DAN INÎENIRJEV IN ARHI
5 nagrad InÏenirske zbornice Slovenije
za izjemne inÏenirske doseÏke
4 ãastni ãlani InÏenirske zbornice
Slovenije

mag. BARBARA ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad.
Generalna sekretarka IZS
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Predavali so
Predavali so predstavniki resornih ministrstev,

investitorji ter strokovnjaki, ki so nam predstavili

dolgoroãne in kratkoroãne naãrte, poglede na raz-

vojne perspektive slovenskega graditeljstva ter

konkretne projekte z vso spremljajoão problemati-

ko in uspehi.

DrÏavni sekretar MOPE, JoÏe Novak, je s sodelav-

cema Sabino ·erko in dr. Miroslavom Preglom

predstavil nova zakona o urejanju prostora in gra-

ditvi objektov. Miro Krajnc, arhitekt, je polemizi-

ral na temo Pravilnikov o projektiranju in razgibal

vzdu‰je v dvorani z razglabljanjem o njihovi apli-

kaciji v praksi. Direktor Geodetske uprave RS, Ale‰

Seli‰kar, je s prisotnimi prehodil pot geodetske

dejavnosti v Sloveniji “od zemljemerstva do geoin-

formatike”. Mag. Uro‰ Miko‰, direktor IBE d.d., je

hodil drugaãno pot, dolgotrajno pot priprave in

sprejema odloãitev za energetske projekte. Z

Urbanom Prelogom (MOPE, Urad za energetiko)

smo pregledali zakonodajo s podroãja trga z elek-

triãno energijo. Dr. Bogdan Zgonc (Slovenske

Ïeleznice, direktor za mednarodne zadeve, strate-

gijo in razvoj) je predstavil perspektive razvoja

Ïeleznice v Sloveniji, mag. Anton Medved, direk-

tor Direkcije za Ïelezni‰ki promet, in njegov sode-

lavec, mag. Slavko Gabrovec, pa problematiko

izgradnje in financiranja investicijskih projektov

Ïelezni‰ke infrastrukture. Mariborske perspektive

je s perspektivami razvoja drÏavnega cestnega

omreÏja z vidika izgradnje slovenskega avtocest-

nega sistema zakljuãil Gregor Ficko (drÏavni pod-

sekretar MP, Urad za ceste).

Na leto‰njem Dnevu inÏenirjev in arhitektov je

InÏenirska zbornica Slovenije podpisala tudi spo-

razum o sodelovanju s Slovensko inÏenirsko

zvezo (SIZ), ki zdruÏuje panoÏne in obmoãne

strokovne zveze oziroma dru‰tva. SIZ in IZS, ki

skupaj zdruÏujeta preko 15.000 inÏenirjev, nam-

reã nesporno ugotavljata, da je njuna skupna nalo-

ga zastopanje interesov inÏenirjev v druÏbi, zago-

tavljanje strokovnosti ter varovanje javnega inte-

resa na podroãju opravljanja inÏenirskih storitev.

UdeleÏenci na dnevu inÏenirjev in arhitektov v Mariboru

Skupinska slika nagrajencev za izjemne inÏenirske doseÏke in ãastnih ãlanov

Podpis sporazuma na dnevu inÏenirjev in arhitektov med IZS in SIZ

ITEKTOV – MARIBOR 2002
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G
radbena dejavnost je na svetu sicer Ïe od

nekdaj, vendar so v zgodovino zapisani le

arhitekti, ki pa so pripadali umetnosti, ãe

so zgradbe to opraviãevale. Tehniãno konstrukcij-

sko znanje je bilo takrat izkustveno in ne toliko

znanstveno raziskovano in podprto s ‰irokim

‰olanjem. Delovna sila so bili suÏnji, tlaãani in

kasneje delavci.

·ele gradnja Ïeleznic v 19. stoletju je omogoãila

hitrej‰i razvoj gradbeni‰tva ter strojni‰tva. S spo-

‰tovanjem danes gledamo, kako hitro je prihajal

vlak skoraj do vsake vasi. In s kak‰nimi orodji je to

delo potekalo takrat: z lopato, s krampom, samo-

kolnico in konjem v pomoã. Zato mnogokrat pomi-

slimo s kak‰no tehniãno podporo, pa vendar ne

posebej hitro, zgradimo nekaj km Ïeleznice v

Prekmurju ali nekaj km cest vsako leto. V drugi

polovici 19. stoletja in na zaãetku 20. stoletja je

razvoj tehnike eksplodiral in razvijati se je zaãela

tudi tehni‰ka inteligenca. Do takrat je imela inteli-

genca le humanistiãni, kulturni in druÏboslovni

znaãaj.

Elektrika je pri‰la na pomoã ‰ele na zaãetku prej‰-

njega stoletja in v nadaljevanju omogoãila elektro-

strojno podporo gospodarstvu, avtomobilska

industrija pa je olaj‰ala transport. Ta ãas je ãas

hitrega razvoja tehnike in inÏenirstva; glavno pa je

pri‰lo ‰ele v drugi polovici 20. stoletja.

Po II. svetovni vojni so bile v elektroniki na voljo

samo elektronke. Bombnik B 29 je imel tisoã elek-

tronk in veã tisoã drugih elektronskih elementov v

svojem elektronskem sistemu.

Ker je elektronka oddajala mnogo toplote in zav-

zemala precej prostora, ni obetala mnogo veãjih

sistemov v prihodnosti. Iskali so drugaãen elek-

tronski element in leta 1947 je bil izumljen polpre-

vodni‰ki tranzistor. To je bil velik korak, ki je omo-

goãil fantastiãen razvoj elektronike v nadaljeva-

nju. Mnogo manj ustvarjene odveãne toplote,

mnogo veãja zanesljivost delovanja in z razvojem

tehnologije tudi vedno manj‰e dimenzije: vse to je

omogoãilo tehniko integriranih vezij (od 1959

naprej), kjer nastaja mnoÏica tranzistorjev in dru-

gih elektronskih elementov istoãasno z zaporedno

vrsto tehnolo‰kih postopkov na isti polprevodni‰ki

tabletki – ãipu. Na zaãetku 60-ih let kak‰nih sto,

nato kmalu tisoãe, deset tisoãe in z razvojem sub-

mikronske tehnologije v 90-ih letih sistemi z veã

milijoni elementov na tabletki velikosti enega kva-

dratnega cm. To so sistemi, ki so samo nekaj

desetletij prej zahtevali cele omare in sobane pro-

stora. Mnogih idej takrat sploh ni bilo mogoãe ure-

sniãiti; potem pa so zaãeli nastajati veliki raãunal-

niki na majhnem prostoru in raãunalni‰ka moã je

zaãela vrtoglavo nara‰ãati.

Novi sistemi imajo notranje povezave elementov v

polprevodni‰kem materialu, v katerem so tudi vsi

ostali elementi narejeni. Te povezave in zgradba

elementov so zanesljive mnogo bolj kot klasiãno

povezovanje diskretnih elementov s spajkanjem v

aparaturo. Tudi tranzistorji delujejo bolj zanesljivo

kot elektronke, zato tudi pot na luno in v vesolje

sedaj bolje uspeva.

Danes se zdi, da je bilo tako od nekdaj, le hitrost in

sposobnost raãunalnikov je bila manj‰a in je iz leta

v leto rasla. Vendar na zaãetku ni bilo niã in brez

tranzistorjev bi tako tudi ostalo. Ker tranzistor

imamo in integrirana vezja izdelujemo, to pomeni

vedno veãje elektronske sisteme na enem ãipu. 

Z njimi je nastopilo novo obdobje v ãlove‰ki druÏbi,

raãunalnik obvladuje telekomunikacije, avtomati-

ko, informatiko, zabavno elektroniko, skratka vse.

Ali si lahko predstavljate, da bi morali na‰i otroci v

disko klubih plesati ob Ïivi glasbi in brez ojaãeval-

nih naprav? Ali pa kako bi danes brez raãunalni‰ke

podpore obraãunavali ‰pecerijo v marketih?

Seveda sem navedel samo dva posebna primera,

ãeprav si celotnega gospodarstva in negospodar-

stva ne moremo veã predstavljati golih rok. Tudi

vsa inteligenca, tehni‰ka, ki ta razvoj usmerja, in

humanistiãna ter druÏboslovna uporablja izume

20. stoletja pri svojem vsakdanjem delu.

f

TEHNIKA IN INÎENIRSTVO V DANA·NJEM

POMENU BESEDE STA SE RAZVILA DOKAJ

POZNO. IN SEVEDA S TEM TUDI TEHNI·KA

INTELIGENCA IN INÎENIRSKI POKLICI.

Povezovanje slovensk
Sporazum med IZS in Slovensk

Uvodni nagovor
prof. dr. Baldomir Zajc, univ. dipl. inÏ. el. 
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kih inÏenirjev 
ko inÏenirsko zvezo (SIZ)

■ spodbujanje inovacijskih in inventivnih dejav-

nosti;
■ pripravo in izdelavo tehniãne zakonodaje, pred-

pisov in standardov ter strokovne terminologi-

je;
■ izdajanje revije in druge strokovne literature;
■ organizacijo Dneva inÏenirjev;
■ izvajanje skupno dogovorjenih nalog.

Sporazum smo podpisali, ker smo prepriãani, da

bomo lahko le vsi skupaj bolj odloãno vplivali na

razvoj druÏbe in tako tudi utrdili svoj poloÏaj v

njej.

Kljub tako pomembni vlogi inÏenirjev v dana‰njem

naãinu Ïivljenja pa je njihov vpliv v vodenju politi-

ke in druÏbe skoraj zanemarljiv. InÏenir je potre-

ben kot delavec in veãina se s to vlogo in plaãilom

tudi zadovolji, pri bistvenih odloãitvah, predvsem

pa pri naãrtovanju politike, pa nas skoraj ni. 

Po dana‰nji zakonodaji so inÏenirji – projektanti

zdruÏeni v InÏenirski zbornici Slovenije (IZS) in ti

‰e nekako sodelujejo pri nastajanju predpisov in

tehniãne regulative, kar pa gotovo ni dovolj. Poleg

IZS je nastala in bila registrirana tudi Slovenska

inÏenirska zveza (SIZ) kot organ civilne druÏbe,

zdruÏuje pa vse panoÏne in podroãne zveze in

dru‰tva z 20 000 ãlani – inÏenirji, ki jih predstavlja

in zastopa v druÏbi.

Program SIZ je ambiciozen. Poleg zastopanja in

predstavljanja ãlanic v druÏbi doma in tujini uskla-

juje interese ãlanic, sodeluje z domaãimi in tujimi

inÏenirskimi, gospodarskimi in drugimi organizaci-

jami, sodelovati Ïeli pri oblikovanju in izvajanju

strategije gospodarskega razvoja, pri predlaganju

raziskovalnih in tehnolo‰kih programov, pri raz-

vojnih programih in naãrtovanju investicij, pri

vzpodbujanju inovacijske in inventivne dejavnosti,

pri pripravi in izdelavi tehniãne zakonodaje, pred-

pisov in standardov, pri pripravi strokovne termi-

nologije, pri izobraÏevanju in izpopolnjevanju

inÏenirskih kadrov, pri izdajanju strokovne lite-

rature in pri drugih dogovorjenih nalogah.

Na Dnevu inÏenirjev in arhitektov 20. novembra

2002 v Mariboru sta obe organizaciji, IZS in SIZ,

podpisali Sporazum o sodelovanju. Sporazum

predvideva skupno:
■ povezovanje in sodelovanje z gospodarskimi in

drugimi organizacijami ter uveljavljanje inÏe-

nirstva v strokah;
■ zastopanje interesov inÏenirjev v druÏbi; 
■ izobraÏevanje in strokovno usposabljanje ter

sodelovanje z ustanovami pri oblikovanju izo-

braÏevalnih programov;
■ sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strate-

gije gospodarskega razvoja;
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Uvod
Tako problemi kvalitete okolja kot rabe naravnih

virov, ki smo jih obravnavali Ïe na pragu 21. stole-

tja in so ‰e vedno aktualni, so bistveno drugaãni in

bolj zaskrbljujoãi od tistih problemov v preteklo-

sti, ki so pred nekaj desetletji pogojevali razvoj

pionirskih okoljevarstvenih strategij in progra-

mov. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in

parcialnem obravnavanju problemov onesnaÏeva-

nja in rabe posameznih virov s strani posameznih

uporabnikov, tako ne zadovoljuje veã niti celovite-

ga upravljanja z okoljem niti ne omogoãa sodob-

nega razvoja gospodarskih dejavnosti. 

Obilje voda, ãeprav neenakomerno razporejenih v

prostoru in ãasu, je ena najveãjih primerjalnih pre-

dnosti Slovenije, kar pa Ïal ne moremo potrditi za

kvalitativno stanje voda in tudi ne za gospodarno

rabo vodnih virov. Eden glavnih vzrokov preko-

mernega onesnaÏenja voda so toãkovne emisije

komunalnih odpadnih voda, ki neposredno ogroÏa-

jo povr‰inske vode, posredno pa tudi podtalne

vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. Za izvajanje

celostnega in trajnostnega upravljanja z vodami

so odgovorne tako vladne institucije na drÏavni in

lokalni ravni, ki si delijo odgovornost za izvajanje

aktivnosti drÏavne politike, kot tudi druge gospo-

darske in negospodarske institucije, nevladne

organizacije in javnost, s skupnim ciljem uskladi-

tve razliãnih interesov rabe in varovanja voda.

Na podroãju emisij v tla predstavljajo enega glav-

nih virov obremenitve komunalni in ostali odpad-

ki. Ravnanje z odpadki ni le odlaganje odpadkov,

ampak obsega celoten cikel sortiranja, obdelave

in predelave, tako da le minimalni ostanek neob-

delanih odpadkov pristane na odlagali‰ãih. Zaradi

zahtevnosti postopkov ravnanja z odpadki in temu

primernimi visokimi stro‰ki je ozko lokalni pristop

posameznih lokalnih skupnosti k samostojnim

re‰itvam neprimeren. Tako slovenska zakonodaja,

ki povzema smernice Evropske komisije, in vsi

strate‰ki dokumenti in operativni programi nala-

gajo uvedbo centrov za ravnanje z odpadki na ‰ir-

‰em podroãju, preko meja lokalnih skupnosti. 

Pomemben ãlen v ciklu ravnanja z odpadki je tudi

zbiranje posebnih sekundarnih surovin v industriji

in lokalnih skupnostih, ki ima sicer v Sloveniji Ïe

relativno dolgo in uspe‰no tradicijo, ãeprav je

zaradi izgube nekdanjih jugoslovanskih trgov v

zadnjem obdobju upadlo. Najuspe‰nej‰e je

zbiranje Ïeleza, jekla, barvastih kovin, stekla,

papirja, tekstila in plastike. Glavnina teh materi-

alov se proizvaja in zbira v industriji, medtem ko

je obãinski deleÏ pri tem precej majhen.

Prav tako kot na podroãju voda so tudi za izvaja-

nje politike ravnanja z odpadki odgovorne tako

vladne institucije na drÏavni in lokalni ravni, kot

tudi druge gospodarske in negospodarske institu-

cije, nevladne organizacije in javnost, s skupnim

ciljem uskladitve razliãnih interesov, predvsem pri

naãrtovanju umestitve centrov za ravnanje z

odpadki v prostor.

Kratek pregled stanja okolja
Splo‰no

Ozemlje Slovenije je stiãi‰ãe srednjeevropskih in

sredozemskih naravnih znaãilnosti. Slovenija je

odprta na vse strani: proti Srednji Evropi in

Balkanu, proti Padski dolini in zahodu ter proti

Vzhodni Evropi. Vse to je Slovenijo obdarovalo z

izjemno biotsko in krajinsko raznovrstnostjo,

zaradi katere je njeno okolje zelo obãutljivo.

Okoljski problemi so se predvsem v drugi polovici

prej‰njega stoletja kopiãili v ãasu procesa indu-

strializacije in urbanizacije. Glavnina problemov je

koncentrirana na petini ozemlja, in to zaradi nje-

govih krajinskih znaãilnosti. Ti problemi se lahko

re‰ujejo samo postopno v mejah materialnih zmo-

Ïnosti in tehnolo‰kih doseÏkov ter ob upo‰tevanju

tako izku‰enj razvitej‰ih drÏav kot tudi prednosti

Slovenije.

Priãakovanja glede pozitivnih sprememb v okolju

so velika. Od osamosvojitve dalje se je kakovost

povr‰inskih voda in zraka izbolj‰ala, medtem ko se

kakovost podtalnice na doloãenih obmoãjih ‰e

vedno slab‰a. Prav tako ostaja problem ravnanje s

komunalnimi in industrijskimi odpadki. Zmanj‰anje

fiziãnega obsega proizvodnje (zaprtje ‰tevilnih

veãjih onesnaÏevalcev) je glavni razlog za izbolj-

‰anje kakovosti povr‰inskih voda. Kar zadeva

kakovost zraka, pozitivni rezultati odraÏajo

postopen prehod k uporabi okolju prijaznej‰ih

goriv in sistemov za ogrevanje. 

Finanãno najbolj zahteven zalogaj za izbolj‰anje

stanja okolja in rabo naravnih virov, za katerega

tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

namenja najveãji deleÏ proraãuna Republike

Slovenije, namenjen investicijskim vlaganjem in

hkrati tudi pridobiva najveãji deleÏ sredstev pro-

gramov Evropske komisije (PHARE, ISPA), pa pred-

stavlja izvajanje okoljskih standardov za zmanj‰e-

vanje komunalnih virov onesnaÏenja v vode

(izgradnja infrastrukturnih objektov odvodnje in

ãi‰ãenja komunalnih odpadnih voda) in tla (ravna-

nje z komunalnimi odpadki) ter dolgoroãno pre-

mi‰ljeno rabo in celovito za‰ãito vodnih virov. 

Varovanje vodnih virov in vodooskrba

Pomemben dejavnik, ki vpliva na oskrbo s pitno

vodo na podroãju Republike Slovenije, je razpr‰en

sistem vodooskrbe. 85 % prebivalstva se oskrbuje

s pitno vodo iz javnih omreÏij, 14 % iz zasebnih

vodnjakov, 5 % iz zajetij s kapnico in 4 % iz drugih

virov. PribliÏno 47 % celotne naãrpane in distribu-

irane pitne vode uporabljajo gospodinjstva, 39 %

industrija in proizvodni sektor, medtem ko je 8 %

namenjenih Ïivinorejskim farmam, 5 % turizmu in

1 % za vse druge potrebe. 

Vodooskrba je v veãjem delu Slovenije vezana na

podtalne zaloge, ki koliãinsko in kvalitativno (z

izjemo Dravskega polja, kjer so zaradi intenzivne

kmetijske proizvodnje preseÏene mejne vrednosti

za pesticide in nitrate) pokrivajo potrebe in zado-

voljujejo kvaliteto tako za oskrbo prebivalstva s

pitno vodo kot za ostale dejavnosti. Glede zadost-

nih koliãin vodnih virov za vodooskrbo pa so v

Sloveniji vododefiticitarna (predvsem v su‰nih

mesecih) naslednja obmoãja: povodje obalnega

DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV –  MARIBOR 2002

f

dr. Metka Gori‰ek, univ. dipl. inÏ. grad.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Investicije v okoljsko 
komunalno infrastrukturo
Predstavitev dolgoroãnih in kratkoroãnih drÏavnih naãrtov na podroãju okolja 
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morja s priobalnim Krasom, povodje Kolpa – Bela

Krajina, v povodju Soãe podroãje Trnovsko-

Banj‰ke planote, v povodju Ljubljanica-Sava redko

poseljeno podroãje Krvavca in redko poseljena

podroãja Zasavja ter v povodju Spodnja Sava pod-

povodju Sotla podroãje Kozjanskega, podpovodje

Savinja – Paka ter redko poseljena podroãja

Posavja (Sevnica, Kr‰ko, BreÏice).

Stanje in identifikacija problemov na podroãju

vodooskrbe in varovanja virov pitne vode:
■ pomanjkanje pitne vode v su‰nih obdobjih leta

na vododeficitarnih podroãjih,
■ velike izgube vode iz slabo vzdrÏevanih vodo-

vodnih omreÏij – zmanj‰anje izgub na ekonom-

sko sprejemljivo mero pogosto pomeni dodatni

vodni vir,
■ za‰ãita vodnih virov: veã kot polovica javnih

vodovodov nima doloãenih varstvenih con

vodnih virov z ustreznimi reÏimi dejavnosti in

ne izvaja kontrole na teh conah,
■ kvaliteta pitne vode: kvaliteta podtalnice in

izvirov se ne izbolj‰uje, najbolj ogroÏeni so kra-

‰ki izviri. Poleg kemijskega je prisotno tudi

mikrobiolo‰ko onesnaÏenje. Kra‰ki izviri se

obãasno skalijo, ker je samoãistilna sposobnost

kra‰ke podtalnice neprimerno manj‰a od pod-

talnice v naplavinah,
■ zagotavljanje stalnih in ustreznih meritev v

vodozbirnih podroãjih,
■ vodooskrba je osredotoãena le na podzemne

vire (podtalnice, izviri), ne izkori‰ãa pa povr‰in-

skih voda, predvsem za predelavo za rabo v

industrijskih dejavnostih.

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih voda

PreteÏni del povr‰inskih vodotokov je ãezkomerno

onesnaÏenih, pri ãemer se onesnaÏevanje ‰iri v

povirja rek, v zadnjem obdobju se slab‰a tudi

kakovost podtalnice. Pomembni deleÏ slab‰anju

kvalitete voda prispevajo odpadne vode iz toãkov-

nih virov, to so komunalni viri in industrija. Med

razpr‰enimi viri onesnaÏevanja voda je potrebno

posebej navesti intenzivno kmetijstvo, del indu-

strije, promet ter razpr‰eno poselitev z neureje-

nim odvajanjem odpadnih voda. Kmetijstvo je

odgovorno za preteÏni del onesnaÏevanja podtal-

nic in sicer z nitrati, fosfati in pesticidi (problema-

tiãno predvsem zaradi intenzivnega poljedelstva v

SV Sloveniji) ter organskimi snovmi in amonijevimi

spojinami z Ïivinorejskih farm. Industrija nosi naj-

veãji del odgovornosti za onesnaÏevanje s teÏkimi

kovinami (tudi promet), fenoli in organskimi topili.

Stanje in identifikacija problemov na podroãju

zbiranja in ãi‰ãenja odpadnih voda iz naselij:
■ le 53 % prebivalcev je prikljuãenih na javno

kanalsko omreÏje,
■ kanalska omreÏja niso vodotesna – prihaja do

disperznega onesnaÏenja podtalnice,
■ le 40 % prebivalcev je prikljuãenih na ãistilne

naprave in le 25 % odpadnih voda se ãisti

biolo‰ko,
■ kanalski sistemi nimajo zagotovljene potrebne

protipoplavne varnosti glede na vdor vode iz

odvodnika, poseben problem je dotok tujih

(zalednih) voda v kanalizacijo,
■ ozko lokalno in sektorsko gledanje na probleme

zbiranja in ãi‰ãenja odpadnih voda,
■ prisotnost akutne evtrofikacije naravnih in

umetnih jezer in latentne evtrofikacije vodoto-

kov, ki preti pri gradnji akumulacij na vodoto-

kih,
■ pomanjkanje celovitega pristopa k zmanj‰eva-

nju virov onesnaÏevanja in sodelovanja razliã-

nih sektorjev (industrija, kmetijstvo z Ïivinorej-

skimi farmami,...).

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki je eno od okoljevarstvenih

podroãij, ki se v Sloveniji v praksi ‰e ne re‰uje

ustrezno. Odlaganje odpadkov na lokalna (obãin-

ska) odlagali‰ãa je tako rekoã edina moÏnost za

upravljanje s komunalnimi, pa tudi industrijskimi

odpadki; ta odlagali‰ãa so pogosto na neustreznih

lokacijah in so tehniãno neustrezna (netesnjena,

brez odvoda plinov, izpostavljena nalivom ali blizu

talnice itd.), poleg na‰tetega pa so tudi veãinoma

polna.

Prebivalstvo, za katerega se redno zbirajo komu-

nalni odpadki, kosovni odpadki in gospodinjski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, nenehno

nara‰ãa (v letu 1995 je komunalna sluÏba za rav-

nanje z odpadki zajemala pribliÏno 76 % celotne-

ga prebivalstva, danes pa Ïe 85 %). Komunalne

odpadke zbirajo v glavnem obstojeãa komunalna

podjetja. Nekatera izmed 60 prijavljenih odlagali‰ã

obratujejo brez ustrezne dokumentacije ali neza-

konito. Nekatera med njimi so Ïe zaprta, druga se

bodo v naslednjih nekaj letih morala prilagoditi ali

zapreti v skladu z novo drÏavno zakonodajo o rav-

nanju z odpadki, usklajeno z evropskimi smernica-

mi. Loãeno zbiranje komunalnih odpadkov iz

gospodinjstev je organizirano samo v nekaterih

mestnih obãinah. Veãina zavrÏenih/odsluÏenih

osebnih vozil konãa na neurejenih in neustrezno

lociranih avtomobilskih odlagali‰ãih. Vpra‰anje

predelave loãeno zbranih odpadkov ni ustrezno

re‰eno. V Sloveniji je tudi od 50.000 do 60.000

nezakonitih odlagali‰ã odpadkov. Ena od posledic

neustreznega ravnanja z odpadki je tudi ãezmerno

spro‰ãanje metana z odlagali‰ã, kar prispeva pri-

bliÏno 5 % celotne emisije plinov z uãinkom tople

grede v Sloveniji.

Industrija svoje odpadke pogosto odlaga skupaj s

komunalnimi odpadki, razen posameznih prime-

rov, pri katerih imajo podjetja za posebne vrste

nevarnih odpadkov svoja odlagali‰ãa ali mono-

deponije (odlagali‰ãa za eno vrsto odpadkov), npr.

za odlaganje jalovine, Ïlindre in pepela. Izvoz

posebnih vrst nevarnih odpadkov (npr. odpadnih

barv, lakov, topil itd.) je v skladu s postopki

Bazelske konvencije edina moÏnost za ‰tevilne

industrijske veje. Nekatera podjetja imajo svoje

lastne seÏigalnice, ki so del njihovih tehnolo‰kih

postopkov. Zaradi nasprotovanja javnosti se

odpadki redko seÏigajo v industrijskih obratih,

ãeprav za to obstajajo ‰tevilne tehniãne moÏnosti,

ki so okolju prijazne (npr. cementarne).

Zbiranje posebnih sekundarnih surovin v industriji

in lokalnih skupnostih ima relativno dolgo in

uspe‰no tradicijo, ãeprav je zbiranje sekundarnih

surovin zaradi izgube nekdanjih jugoslovanskih

trgov upadlo (indeks 1994/89 je 65). Najuspe‰nej‰e

je zbiranje Ïeleza, jekla, barvastih kovin, stekla, f
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papirja, tekstila in plastike. Glavnina teh materi-

alov se proizvaja in zbira v industriji, medtem ko

je obãinski deleÏ pri tem precej majhen.

Zbiranje doloãenih vrst komunalnih odpadkov, ki

se v Evropski skupnosti zelo uãinkovito zbirajo in

reciklirajo, v Sloveniji ‰e ni regulirano, npr. ploãe-

vinke in plastenke (polnjenje s pijaãami), embala-

Ïa, lesena embalaÏa za sadje in zelenjavo, stara

oblaãila, gospodinjski aparati, aparati z elektron-

skimi vezji, stari avtomobili itd. EmbalaÏni odpadki

se bodo v bliÏnji prihodnosti morali temeljito

zmanj‰ati zaradi izvr‰evanja nove evropske smer-

nice o embalaÏi in embalaÏnih odpadkih.

Kljuãne znaãilnosti
okoljevarstvene politike na
podroãju okoljske komunalne
infrastrukture
Splo‰no

Institucije

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOP) je

odgovorno za politiko, programiranje in naãr-

tovanje celostnega upravljanja z vodami in ravna-

nja z odpadki. MOP si prizadeva ‰ir‰e probleme

voda in odpadkov re‰evati ne samo na lokalni

ravni, ampak tudi na ravni povodij, ko gre za vpra-

‰anja voda, in na regionalni ravni, ko gre za vpra-

‰anja odpadkov. 

Glede upravljanja z vodami je slovensko ozemlje

razdeljeno v 5 povodij, ki pa ne predstavljajo

loãene “regionalne” ravni upravljanja, ampak

delujejo v sestavi Ministrstva za okolje, prostor in

energijo – Agencije Republike Slovenije za okolje.

Glede ravnanja z odpadki pa se naãrtuje, da bo

slovensko ozemlje pokrito z 8-10 regionalnimi cen-

tri za ravnanje z odpadki. In‰pektorati MOP-a so

odgovorni za izvajanje zakonov in predpisov na

podroãju varovanja voda in ravnanja z odpadki.

Po Zakonu o varstvu okolja so lokalne skupnosti

odgovorne za izgradnjo, upravljanje in vzdrÏeva-

nje okoljske komunalne infrastrukture. 

Za uãinkovitej‰o institucionalno organiziranost in

uãinkovitost izvajanja okoljske politike na obrav-

navanem podroãju moramo uvesti:
■ koordinacijo strokovnih in upravnih institucij

na drÏavni in lokalni ravni pri naãrtovanju in

nadzoru izvajanja naloÏb v infrastrukturne

objekte vodooskrbe, odvodnje in ãi‰ãenja odpa-

dnih voda ter za ravnanje z odpadki;
■ koordinacijo lokalnih upravnih institucij (obãi-

ne) in javnih podjetij za komunalne storitve pri

naãrtovanju, izvr‰evanju in upravljanju naloÏb;
■ koordinacijo naloÏbenih naãrtov za infrastruk-

turne objekte na podroãju vodooskrbe, odvod-

nje in ãi‰ãenja odpadnih voda, prostorskih

naãrtov in naãrtov upravljanja z vodami v okvi-

ru povodij in naloÏbenih naãrtov za ravnanje z

odpadki v okviru regij;
■ podporo in strokovno pomoã pri pripravi nalo-

Ïbenih programov, ki se potegujejo za drÏavna

in tuja sredstva;
■ reden nadzor in vzdrÏevanje komunalne infra-

strukture v sektorjih za vodo in odpadke s

strani vzdrÏevalcev.

Zakonska in programska izhodi‰ãa 

Zakon o varstvu okolja (ZVO; UL 32/93) iz leta 1993

in Nacionalni program varstva okolja (NPVO), spre-

jet 1999 sta dva temeljna dokumenta, ki navajata

cilje okoljevarstvene politike in upravljanja. ZVO

tudi narekuje pripravo NPVO-ja in operativnih

naãrtov za posamezne sektorje.

V juliju 2002 je bil sprejet novi Zakon o vodah.

Predpisi, ki jih narekuje ZVO na podroãju voda, se

osredotoãajo na mejne emisijske vrednosti odpa-

dnih vod in na vse vidike monitoringa in nadzora

emisij v vode, Zakon o vodah pa obravnava pred-

vsem celovito upravljanje in naãrtovanje rabe in

varovanja voda v okviru osnovnih hidrografskih

enot povodij. 

Vsa sprejeta zakonodaja tudi uvaja smernice

evropske zakonodaje v pravni red Republike

Slovenije na podroãju okolja. 

Operativni program odvodnje in ãi‰ãenja komunal-

nih odpadnih voda s programom projektov vodo-

oskrbe predstavlja sektorski naãrt programa

NPVO, ki doloãa ãasovni okvir, stro‰ke in vire

financiranja izvajanja ukrepov (programov in

naloÏb), ki jih NPVO zagotavlja na strate‰ki ravni v

okviru celostnega upravljanja z vodami.

Operativni program prve faze (do leta 2006) se

osredotoãa na izgradnjo ãistilnih naprav komunal-

nih odpadnih voda, ki skladno s slovensko zakono-

dajo in smernicami EU uresniãujejo doseganje

standardov, druge faze pa na izgradnjo ãistilnih

naprav za naselja z 2.000 do 15.000 prebivalci in

tista z manj kot 2000 in jo obravnavana zakonoda-

ja narekuje do leta 2015. Operativni program prve

faze na podroãju vodooskrbe predvideva zagotav-

ljanje pitne vode na vododeficitarnih obmoãjih,

program druge faze pa raz‰iritev vodooskrbnih

sistemov v skladu s smernicami EU, kar bo omogo-

ãilo vsem prebivalcem prikljuãitev na vodooskrbne

sisteme, ki bodo zagotavljali oskrbo s pitno vodo

kakovosti, ki jo zahtevajo standardi za pitno vodo.

Strategija ravnanja z odpadki Republike Slovenije –

problematika in posebna vpra‰anja pribliÏevanja

EU, ki jo je v letu 1996 sprejela Vlada Republike

Slovenije, doloãa temeljne smernice in cilje na

podroãju ravnanja z odpadki in vrstni red moÏnih

postopkov pri ravnanju z odpadki ob upo‰tevanju

gospodarskega razvoja in vkljuãitve v evropske

integracijske procese. Pravni okvir je bil v letu 1998

vzpostavljen s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki

je usklajen z Okvirno direktivo EU o odpadkih. 

Sektorski Operativni programi (za ravnaje s komu-

nalnimi odpadki, za embalaÏo in odpadno embala-

Ïo, za belo tehniko, za baterije, za nevarne odpad-

ke, ...) pa doloãajo izvajanje programov in projek-

tov na podroãju ravnanja z odpadki s ãasovnim

naãrtom, stro‰ki in finanãnimi viri izvajanja.

Varovanje vodnih virov in vodooskrba, odvodnja

in ãi‰ãenje odpadnih voda

TeÏi‰ãe aktivnosti na podroãjih varovanja vodnih

virov in vodooskrbe ter odvodnje in ãi‰ãenja odpa-

dnih voda je usmerjeno v izvedbo tehniãnih ukre-

pov (programov, investicij) za zmanj‰anje emisij iz

komunalnih virov onesnaÏenja v vode in obenem

varovanje tako kvalitete kot koliãin voda,

namenjenih za pitno vodo ter za vodooskrbo pre-

bivalstva na vododeficitarnih podroãjih. Pri doloãi-

tvi vrste in ãasovnega poteka izvajanja ukrepov je

pomemben celostni pristop re‰evanja problemov

onesnaÏenja in varovanja voda na podroãju

povodja. Zato je poleg osnovnih kriterijev, ki jih

doloãata Uredba o emisiji snovi pri odvajanju

odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih naprav (UL

RS ‰t. 35/96 in 90/98) in Drinking Water Directive

(80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC,

91/692/EEC), potrebno postaviti ‰e ostale kriterije,

ki jih opredeljujejo zakonska in programska izho-

di‰ãa (veljavna nacionalna zakonodaja, EU smerni-

ce, sprejeti nacionalni programi in podpisani med-

narodni sporazumi).

Jasna postavitev in soãasno upo‰tevanje vseh kri-

terijev, opredeljenih z zakonskimi in programskimi

izhodi‰ãi, omogoãata celostni pristop k varovanju

vodnih virov in vodooskrbi ter odvodnji in ãi‰ãenju

odpadnih voda v okviru posameznih povodij kot

zakljuãenih ekolo‰kih enot, to je uvajanje optimal-

ne rabe in varstva vodnih koliãin ter varovanja

kvalitete vodnega bogastva, ki upo‰teva delovanje

vodnih ekosistemov in nezamenljivost ter ome-

jenost vodnih zalog, s poudarkom na varovanju

zalog pitne vode in ekolo‰kega ravnoteÏja povodja.

Programski ukrepi:
■ priprava celovitih programov zmanj‰evanja

emisij iz komunalnih virov onesnaÏenja in opti-

malne rabe vodnih virov za vodooskrbo na

podroãju veã lokalnih skupnosti v okviru

povodja,
■ priprava strokovnih osnov za doloãitev var-

stvenih con varovanja virov pitne vode, 

f
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■ priprava sanacijskih programov potencialno

ogroÏenih vodnih virov (podtalnic Dravskega

polja, Ptujskega polja, Murskega polja,

Apa‰kega polja, Sor‰kega polja, Celjskega polja,

Kr‰ko – BreÏi‰kega polja),
■ nastavitev tehniãnih parametrov onesnaÏeval-

cev za vodenje katastra,
■ izobraÏevanje upravljavcev in vzdrÏevalcev

komunalnih sistemov in naprav na podroãju

priprave, vodenja, nadzora in vzdrÏevanja inve-

sticij.

Izvedba investicij – doloãitev prednostne liste investicij:
■ priprava ustrezne projektno investicijske doku-

mentacije za izvedbo investicij:
■ obnove in dograditve kanalskega omreÏja,
■ dograditve in novogradnje komunalnih ãistilnih

naprav,
■ sanacije greznic,
■ obnove in dograditve vodooskrbnih sistemov

na vododeficitarnih podroãjih;
■ izvedba investicij po prednostni listi;
■ upravljanje in vzdrÏevanje investicij.

âasovni potek izvajanja ukrepov narekuje celovit

pristop re‰evanja problematike rabe in varstva

voda v okviru povodij kot osnovnih hidrolo‰kih

enot. Stopnja obãutljivosti, oziroma potencialne

ogroÏenosti podroãij v okviru posameznih povodij

je merilo za doloãitev tako prednostnih podroãij

kot tudi ãasovnega poteka izvajanja posameznih

ukrepov (programov, investicij) na le-teh.

Varovanje vodnih virov in vodooskrba 

Ker ima veãina prebivalstva Republike Slovenije

(88 %) urejeno nemoteno vodooskrbo iz javnih

vodooskrbnih sistemov, I. faza (obdobje 6 let) izva-

janja NPVO na podroãju vodooskrbe identificira le

prednostne investicije izgradnje vodooskrbnih

sistemov in varovanja vodnih virov na vododefici-

arnih podroãjih. 

Naslednje tabela podaja seznam prednostnih

investicij na podroãju odvodnje in ãi‰ãenja komu-

nalnih odpadnih voda (Operativni program I. faze)

v okviru posameznih povodij:

OBâUTLJIVA OBMOâJA
Evtrofikacijska obmoãja (vsa naravna jezera,

obalno morje)

Obmoãja z vodnimi viri za oskrbo z vodo (aluvi-

alni in kra‰ki vodonosniki)

Moãvirja in biotsko raznovrstna obmoãja 

Obmoãja vodotokov, progla‰ena za kopalne vode 

POTENCIALNO OBâUTLJIVA OBMOâJA
Potencialno evtrofiãna obmoãja (umetna jezera)

Prekomejni vodotoki

Industrijsko in kmetijsko intenzivna obmoãja

(Ïivinorejske farme, teÏka industrija itd.)

Vodotoki s slabo samoãistilno sposobnostjo

(nizka sposobnost samoãi‰ãenja)

NEOBâUTLJIVA OBMOâJA
Vodotoki z visoko samoãistilno sposobnostjo 

Investicija

Program investicij vodooskrbe Krvavca obsega:

• vkljuãitev ustreznih vodnih virov 

• dogradnjo vodooskrbnega sistema Krvavec

Skupni program investicij v Zasavju obsega:

• dogradnjo vodooskrbnega sistema redko posel-

jenih podroãij Zasavja 

Podpovodje – Spodnja Sava 

Skupni program investicij v povodju Pake obsega:

• dogradnjo vodooskrbnega sistema ·ale‰ke

doline

Program investicij v Posavju obsega:

• dogradnjo vodooskrbnega sistema redko posel-

jenih podroãij

• sanacijo ãrpali‰ã za vodooskrbo

Skupni program investicij na podroãju Kozjanske-

ga obsega:

• dogradnjo celovitega vodooskrbnega sistema

Skupni program investicij na podroãju Bele krajine

obsega:

• investicijo v dodatni vodni vir za vodooskrbo

• izgradnjo vodooskrbnega sistema

Podpovodje Soãe

Skupni program investicij na podroãju Trnovsko –

Banj‰ke planote obsega:

• dogradnjo vodooskrbnega sistema redko posel-

jenih podroãij

Podpovodje Obalno morje

Program investicij na podroãju Obale in zalednega

Krasa obsega:

• investicijo v dodatni vodni vir za vodooskrbo

Obale in obalnega Krasa

Utemeljitev po kriterijih

• vodni vir ne ustreza standardom pitne vode

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje 

• program investicij uvaja celostno urejanje vodo-

oskrbe, odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih voda

Podpovje – Spodnja Sava 

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe, odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda 

• redko poseljeno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe, odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda

• vodni vir ne ustreza standardom pitne vode

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju

• vodni vir ne ustreza standardom pitne vode

Podpovodje Soãe

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju

• vodni vir ne ustreza standardom pitne vode

Podpovodje Obalno morje

• redko poseljeno vododeficitarno obmoãje

• program investicij uvaja celostno urejanje

vodooskrbe na povodju

Naslednja tabela predstavlja prednostne investicije

na podroãju varovanja vodnih virov in vodooskrbe:

Povodje Save

Podvodje – Srednja Sava

Ravnanje z odpadki

V skladu s strategijo ravnanja z odpadki, NPVO,

operativnimi programi in DrÏavnim razvojnim pro-
f
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Investicija

Skupni program investicij Bohinj, Bohinjska Bistrica, Bled in Radovljica (Sava

Bohinjka) obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Bled – 11.000 PE

• izgradnjo CâN Bohinjska Bistrica-11.000 PE

• izgradnjo CâN Radovljica-20.000 PE

Program investicij Kranjska Gora obsega:

• izgradnjo sekundarnega kanalskega sistema

• izgradnjo glavnega kolektorja 

• izgradnjo CâN Kranjska Gora – 6500 PE 

Program investicij TrÏiã obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN TrÏiã – 20.000 PE

Podvodje – Srednja Sava

Program investicij Ljubljana obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Ljubljana – 350.000 PE

Program investicij Vrhnika obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Vrhnika 20.000 PE

Skupni program investicij Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Litija – 11.000 PE

• izgradnjo CâN Zagorje – 17.000 PE

• izgradnjo CâN Trbovlje – 18.000 PE

• izgradnjo CâN Hrastnik – 11.000 PE 

Podvodje – Spodnja Sava

Skupni program investicij ·o‰tanj in Velenje (Paka – Savinja – Sava) obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• dogradnjo CâN Velenje – 50.000 PE

Program investicij Celje (Savinja) obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Celje -85.000 PE

Program investicij Sevnica obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Sevnica -9.900 PE

Kr‰ko obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN VIPAP-Kr‰ko – 280.000 PE

BreÏice obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN BreÏice – 11.000 PE

Program investicij Roga‰ka Slatina (Sotla – Sava) obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Roga‰ka Slatina – 12.000 PE

Utemeljitev po kriterijih

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• evtrofikacijsko podroãje – naravna jezera 

• kopalne vode (Bohinj, Bled)

• naravno za‰ãiteno podroãje Nacionalnega Triglavskega parka (Bohinj)

• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda na povodju Save Bohinjke 

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• naravno za‰ãiteno podroãje Nacionalnega Triglavskega parka

• podroãje s turistiãno dejavnostjo

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98) 

Podpovodje Save

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik –

podtalnica Ljubljanskega polja)

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• varovanje za‰ãitenega podroãja reke Ljubljanice

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• potencialno evtrofikacijsko podroãje – umetne zajezitve bodoãe Savske

verige hidroelektrarn

Podvodje – Spodnja Sava

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• hkratno ãi‰ãenje odpadnih voda rudarske dejavnosti

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik –

podtalnica Celjskega polja)

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• potencialno evtrofikacijsko podroãje – umetne zajezitve bodoãe Savske

verige hidroelektrarn

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik –

podtalnica Kr‰ko-BreÏi‰kega polja)

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom (mejno podroãje)

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• potencialno evtrofikacijsko podroãje – umetne zajezitve Vonarsko jezero

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom (mejno podroãje)

POVODJE SAVE

Podvodje – Zgornja Sava
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Investicija

Program investicij Murska Sobota obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• dogradnjo CâN Murska Sobota – 45.000 PE

Program investicij Lendava s prikljuãitvijo odpadnih voda tovarne Lek obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Lendava – 45.000 PE 

Povodje Drave

Program investicij Maribor obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Maribor – 200.000 PE

Program investicij Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• zgradnjo CâN Dravograd – 6.000 PE

• izgradnjo CâN Mislinja – 2.700 PE

• izgradnjo CâN Slovenj Gradec – 20.000 PE

Utemeljitev po kriterijihave

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (podzemni vodonosnik – Mursko

polje)

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik –

podtalnica Murskega polja)

• hkratno ãi‰ãenje odpadnih voda industrije 

Podvodje Drave

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik –

Vrbanjski plato)

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke z majhno samoãistilno sposobnostjo

(Mislinja)

• zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode

• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda na povodju

Povodje Drave

Investicija

Program investicij Ptuj obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• dogradnjo CâN Ptuj – 30.000 PE

Povodje Soãe

Program investicij Bovec, Kobarid in Most na Soãi obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Bovec – 6.500 PE

• izgradnjo CâN Kobarid – 4.100 PE

• izgradnjo CâN Most na Soãi – 1.000 PE

Program investicij Nova Gorica obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Nova Gorica – 45.000 PE

Program investicij Ajdov‰ãina obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• dogradnjo CâN Ajdov‰ãina – 20.000 PE

Povodje Obalno morje

Program investicij Koper, Izola in Piran obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo kolektorja Izola-Koper 

• izgradnjo skupne CâN Koper in Izola -84.500 PE

• izgradnjo CâN Piran 33.000 PE)

Program investicij obãine Ilirska Bistrica obsega:

• dogradnjo kanalskega omreÏja

• izgradnjo CâN Ilirska Bistrica – 9.500 PE

Utemeljitev po kriterijihave

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• podroãje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni vodonosnik – podtalnica

Ptujskega polja)

Podvodje Soãe

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• za‰ãiteno podroãje povodja Soãe (so‰ka postrv)

• program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda na povodju

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom

• pripravljena zasnova investicijskega programa

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• zmanj‰evanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom

Povodje Obalno morje

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• evtrofikacijsko podroãje obalnega morja

• zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode

• zagotavljanje kvalitete voda za ribji Ïivelj in ‰koljãi‰ãa 

• Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih ãistilnih

naprav (UL RS ‰t. 35/96 in 90/98)

• varovanje za‰ãitenega podroãja notranjske Reke

POVODJE SAVE
Povodje Mure

f
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gramom Republike Slovenije se dejavnosti osredo-

toãajo na izvajanje tehniãnih ukrepov (programov,

naloÏb) za zmanj‰evanje proizvodnje odpadkov in

njihove potencialne nevarnosti pri viru, poveãanje

materialne in energetske predelave odpadkov in

zmanj‰evanje emisij plinov z uãinkom tople grede,

vzpostavitev uãinkovitega sistema za ravnanje z

odpadki in postopno odpravo starih obremenitev

na okolje.

Koliãine komunalnih odpadkov bo mogoãe zmanj-

‰evati z ustreznim zbiranjem posameznih vrst

odpadkov in zagotavljanjem njihove materialne in

energetske predelave. Loãeno zbiranje nevarnih

sestavin bo zmanj‰alo potencialno nevarnost. V

gradbeni‰tvu se del nastalih odpadkov lahko pre-

dela. Nekatere vrste odpadkov iz energetskega in

metalur‰kega sektorja se lahko uporabljajo kot

gradbeni material. Na podroãju industrijskih

odpadkov in odpadkov, nastalih v energetskih sek-

torjih, bo poudarjena uvedba ukrepov za vzposta-

vitev sistema ravnanja z odpadki v skladu s prakso

v Evropski skupnosti.

Ukrepe dopolnjujejo navodila, ki temeljijo na

trÏnih mehanizmih (npr. uvedba elektronskega

sistema upravljanja, uvedba taks za imetnike/pro-

izvajalce odpadkov, vi‰ji stro‰ki za odstranjevanje

odpadkov, davãne olaj‰ave za tiste, ki uvajajo

ustrezne re‰itve itd.), kar bo spodbujalo material-

no in energetsko predelavo odpadkov in zmanj‰e-

vanje njihove ‰kodljivosti zdravju z razstruplja-

njem, kemiãno/toplotno/biolo‰ko stabilizacijo itd.

MreÏa infrastrukturnih objektov za ravnanje z

odpadki (regionalni centri) v okviru naãrta ureja-

nja prostora Republike Slovenije bo racionalno

vkljuãena v okolje na podlagi usklajenih razvojnih

usmeritev drÏave, lokalnih skupnosti in podjetij

ter ob upo‰tevanju visokih tehniãnih in drugih

standardov za varstvo okolja.

Nova odlagali‰ãa za ostanke iz razliãnih faz obde-

lave odpadkov so neizogibna, vendar se morajo

njihove lokacije racionalno porazdeljevati ob

upo‰tevanju vseh znaãilnosti slovenskega ozem-

lja, poleg tega morata biti njihova gradnja in obra-

tovanje v skladu z najnovej‰o tehnologijo.

Zgodovinska zapu‰ãina: veãina opu‰ãenih odlaga-

li‰ã, starej‰i deli ‰e aktivnih industrijskih odlaga-

li‰ã odpadkov, onesnaÏena tla na nekaterih

obmoãjih znotraj tovarni‰kih dvori‰ã in zapu‰ãeni

industrijski obrati bodo sanirani na podlagi anali-

ze tveganj in prepoznanih uãinkov na okolje ter ob

izvajanju takih tehniãnih ukrepov, da se prepreãijo

ali v zadostni meri zmanj‰ajo nadaljnje obremeni-

tve okolja ter da se zagotovi nova, za okolje prija-

znej‰a uporaba prostora.

Programski ukrepi
■ priprava programov za ravnanje s komunalnimi

odpadki, predvsem za zmanj‰evanje biodegra-

dacijskih odpadkov, ki gredo na odlagali‰ãa,

programov za ravnanje z zavrÏenimi vozili

(odsluÏena vozila), programov za odpadke,

nastale pri graditvi objektov, v postopkih v

industriji in energetskih sektorjih;
■ izdelava naãrtov ravnanja s posameznimi

vrstami odpadkov na nacionalni, lokalni in sek-

torski (gospodarski) ravni;
■ usposabljanje poslovodnega in vzdrÏevalnega

osebja, odgovornega za komunalno infrastruk-

turo, za pripravo, vodenje, nadzor in vzdrÏeva-

nje naloÏb.

Izvajanje investicij: 

priprava tehniãno-investicijske dokumentacije za

izvedbo naslednjih investicij:
■ komunalni in podobni odpadki:

- izgradnja novih odlagali‰ã odpadkov – regi-

onalnih centrov (vkljuãno s sistemi za

zbiranje, sortiranje, predobdelavo in seÏig

odpadkov);

- izgradnja novih komunalnih odlagali‰ã,

rekonstrukcija in raz‰iritev obstojeãih komu-

nalnih odlagali‰ã;

- izgradnja centrov za demontaÏo odsluÏenih

vozil;

- izgradnja regionalnih centrov za odpadke,

nastale pri gradnjah objektov;

■ industrijski odpadki in odpadki iz energetskih

sektorjev:

- sanacija, rekonstrukcija in raz‰iritev obsto-

jeãih odlagali‰ã odpadkov (vkljuãno z odla-

gali‰ãi za nevarne odpadke);

- izvajanje naloÏb po seznamu prednostnih

nalog;

- poskusno obratovanje naprav;

- vodenje in vzdrÏevanje infrastrukture.

Pri doloãanju ãasovnega naãrta izvajanja ukrepov

se upo‰tevajo zahteve, opredeljene z zakonodajni-

mi in programskimi dokumenti (veljavna notranja

zakonodaja, evropske smernice, predvsem Uredba

o odlaganju odpadkov, sprejeti drÏavni programi). 

Naslednja tabela predstavlja prednostne investici-

je na podroãju ravnanja z odpadki:

Izgradnja regionalnih centrov 
za komunalne odpadke:
• SeÏigalnica odpadkov za severovzhodni del

Slovenije
• Regionalni center za ravnanje z odpadki

Dolenjska (CEROD)
• Regionalni center za ravnanje z odpadki

Gorenjska (CEROG)
• Regionalni center za ravnanje z odpadki za

osrednjo Slovenijo
• Regionalni center za ravnanje z odpadki

Zasavje
• Regionalni center za ravnanje z odpadki za

severovzhodno Slovenijo (CEGOR)
• Regionalni center za ravnanje z odpadki za

osrednjo-vzhodno Slovenijo-BukovÏlak
• Regionalni center za ravnanje z odpadki

Puconci
• Regionalni center za ravnanje z odpadki Ptuj
• Regionalni center za ravnanje z odpadki za

Obalo in Kras

Rekonstrukcija in raz‰iritev obstojeãih
komunalnih odlagali‰ã:
• Ribnica – komunalno odlagali‰ãe Mala gora
• Maribor – komunalno odlagali‰ãe PobreÏje
• Lendava – komunalno odlagali‰ãe Dolga vas
• Slovenske Konjice – komunalno odlagali‰ãe

Gra‰ãak
• Trebnje – komunalno odlagali‰ãe Globoko
• Ljutomer – komunalno odlagali‰ãe VerÏej,

Ljutomer
• Slovenska Bistrica – komunalno odlagali‰ãe

Pragersko
• Hrastnik – komunalno odlagali‰ãe Uniãno

Izgradnja centrov za odsluÏena 
motorna vozila:
• demontaÏni center za odsluÏena motorna

vozila Cankova
• demontaÏni center za odsluÏena motorna

vozila Maribor
• demontaÏni center za odsluÏena motorna

vozila Celje
• demontaÏni center za odsluÏena motorna

vozila Ljubljana
• demontaÏni center za odsluÏena motorna

vozila Radovljica

Izgradnja regionalnih centrov 
za gradbene odpadke:
• Regionalni center za ravnanje z odpadki,

nastalimi pri gradnjah na Obali

Sanacija starih odlagali‰ã industrijskih in
energetskih odpadkov:
• odlagali‰ãe nevarnih odpadkov Metava
• odlagali‰ãe snovi organskih kislin tovarne

Globovnik, Ilirska Bistrica
• odlagali‰ãe kislin “gudron” Pesni‰ki dvor,

Studenci in Bogova pri Mariboru
• odlagali‰ãe rdeãe Ïlindre Kidriãevo

f
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Stro‰ki in viri financiranja na
podroãju okoljske komunalne
infrastrukture
Operativni programi za posamezne sektorje okolj-

ske komunalne infrastrukture opredeljujejo na

osnovi izdelane projektne dokumentacije za posa-

mezne investicije ali projektnih ocen za posame-

zne investicije, za katere projektna dokumentacija

‰e ni izdelana, stro‰ke in vire financiranja z

upo‰tevanjem razpoloÏljivih virov, nacionalnih in

evropskih programov sofinanciranja, po naãrtova-

nih letih izvedbe. Skupni stro‰ki in viri za izvedbo

operativnih naãrtovanih investicij na podroãju

varovanja vodnih virov in vodooskrbe, odvodnje in

ãi‰ãenja odpadnih voda ter ravnanja s komunalni-

mi in podobnimi odpadki so predstavljeni v spod-

njih tabelah.

Viri financiranja Znesek DeleÏ 

(mio EURO) (%)

sredstva proraãuna RS 17 23.0

sredstva proraãunov obãin 3 4.0 

sredstva EU programov 55 73.0

SKUPAJ 75 100.0

Varovanje vodnih virov in vodooskrba

Viri financiranja Znesek DeleÏ 

(mio EURO) (%)

taksa za obremenjevanje voda (DP) 181 40.0

sredstva proraãuna RS 14 3.5

sredstva proraãunov obãin 46 10.0 

sredstva EU programov 56 12.5

drugi viri 159 34.0

SKUPAJ 456 100.0

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih vod

Viri financiranja Znesek DeleÏ 

(mio EURO) (%)

taksa za odlaganje (DP) 119 19

sredstva proraãuna RS 43 7

sredstva proraãunov obãin 192 30

sredstva EU programov 50 8

drugi viri 228 36

SKUPAJ 632 100.0

Ravnanje s komunalnimi in podobni odpadki

Pregled razpoloÏljivih virov financiranja za izvaja-

nje investicijskih projektov na podroãjih vodooskr-

be, odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih voda in ravna-

nja z odpadki:
■ sredstva proraãuna Republike Slovenije:

- investicijski transferi lokalnim skupnostim

(obãinam),

- takse za obremenjevanje voda,

- takse za odlaganje odpadkov (uvedene v

letu 2001);

■ sredstva proraãunov obãin:

- obãinski proraãun,

- krediti Eko sklada (nekomercialni krediti,

podeljeni v skladu s prednostnimi kriteriji, ki

jih doloãa Nacionalni program varstva oko-

lja),

- posojila multilateralnih bank za razvoj (WB,

EBRD, EIB);
■ nepovratna sredstva programov Evropske

komisije pridruÏenim ãlanicam za izvajanje

prevzema pravnega reda Evropske unije –

Acquis Communautaire: 

- PHARE Cross-Border Cooperation

Programme (CBC) – PHARE program preko-

mejnega sodelovanja,

- PHARE Large Scale Infrastructure Facility

Programme (LSIF) – PHARE program za veli-

ke infrastrukturne objekte,

- PHARE National Programme – PHARE

Nacionalni program,

- predpristopni strukturni programi od leta

2000 (ISPA);
■ naloÏbe zasebnega sektorja na podlagi konce-

sijskih pogodb (B.O.T. modeli) in sodelovanja

javnih financ in privatnega kapitala (PPP –

Private Public Partnership). 

Proraãunska sredstva vkljuãujejo sredstva, name-

njena za izgradnjo obãinske infrastrukture, ki jih

MOP letno dodeljuje na podlagi javnih razpisov in

kot lastno udeleÏbo sofinanciranja investicijskih

projektov, ki jih sofinancirajo programi Evropske

komisije (PHARE, ISPA), na podroãju odvodnje in

ãi‰ãenja komunalnih odpadnih voda, vodooskrbe

in ravnanja z odpadki.

Zavezanci za plaãilo takse za onesnaÏevanje voda

so po zakonskih predpisih opro‰ãeni plaãila te

takse na osnovi dokazil o izvajanju investicij iz-

gradnje objektov odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih

voda, katerih investicijski programi vkljuãujejo

takse za onesnaÏevanje voda kot vir financiranja.

Zavezanci za plaãilo takse za odlaganje odpadkov

so po zakonskih predpisih prav tako opro‰ãeni

plaãila te takse na osnovi dokazil o izvajanju inve-

sticij izgradnje infrastrukturnih objektov ravnanja

z odpadki v skladu z zahtevami nove zakonodaje,

ki ureja to podroãje, katerih investicijski programi

vkljuãujejo takse za odlaganje odpadkov kot vir

financiranja.

Od leta 1995 program Evropske komisije PHARE

sofinancira investicijske projekte okoljske komu-

nalne infrastrukture, leta 1998 pa je uvedla ‰e

dodaten program LSIF, katerega nepovratna sred-

stva so namenjena izvajanju evropske okoljevar-

stvene zakonodaje z izgradnjo finanãno zahtev-

nej‰ih investicijskih projektov. Za obdobje 2000-
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2006 pa je Evropska komisija pridruÏenim ãlani-

cam namenila ‰e nepovratna sredstva programa

ISPA, ki je predhodnik evropskega programa sofi-

nanciranja velikih infrastrukturnih projektov na

podroãju okoljske komunalne infrastrukture in

prometne infrastrukture ãlanicam Evropske unije

– Kohezijskega sklada.

Sredstva sofinanciranja okoljske komunalne infra-

strukture programa PHARE so od leta 2001

namenjena spodbujanju socialne kohezije, to je

sofinanciranju infrastrukture na demografsko

ogroÏenih in manj razvitih podroãjih pridruÏenih

ãlanic, kar bo omogoãilo razvoj gospodarskih

dejavnosti in s tem enakomeren razvoj celotnega

podroãja prihodnjih ãlanic EU.

Glavna pozornost programa ISPA za sektor okolje

je namenjena ukrepom, ki drÏavam prejemnicam

pomoãi, vkljuãno s Slovenijo, omogoãa izpolnjeva-

ti cilje pristopnega partnerstva kot tudi prednost-

ne naloge, navedene v DrÏavnem programu za

prevzem pravnega reda EU, za izvajanje direktiv

na podroãjih vodooskrbe, odvodnje in ãi‰ãenja

odpadnih voda in ravnanja z odpadki, ki so finanã-

no najzahtevnej‰e (se pravi, da so naloÏbeno-

intenzivne). V Sloveniji so naloÏbe, ki naj bi prive-

dle do postopnega doseganja okoljskih standar-

dov, ki jih zahtevajo doloãbe direktiv EU, v glav-

nem v pristojnosti javnega sektorja (predvsem

mestnih obãin) in bodo za javne finance pomenile

veliko breme. Merila za izbiro prednostnih projek-

tov za sofinanciranje so:
■ izvajanje ciljev okoljevarstvene politike in stan-

dardov EU za izbolj‰anje stanja okolja in var-

stva zdravja ljudi;
■ racionalna raba naravnih virov;
■ naãelo povezanosti z odgovornostjo povzroãi-

telja onesnaÏevanja;
■ spodbujanje okoljsko prijazne proizvodnje, upo-

rabe in odstranjevanja odpadkov;
■ celovitost ukrepov – povezovanje okoljevar-

stvenih ukrepov z ukrepi na podroãju energeti-

ke, prometa, industrije in kmetijstva;
■ zmanj‰evanje onesnaÏevanja za kar najveãje

‰tevilo ljudi;
■ uresniãevanje nove drÏavne okoljevarstvene

politike na podroãjih, na katerih je ta zdruÏljiva

z akcijskim programom, DP in doloãbami ured-

be o programu ISPA;
■ spodbujanje sodelovanja med vlado in regional-

nimi/lokalnimi skupnostmi;
■ varstvo ekosistemov izredne vrednosti, kar

zadeva varstvo narave in biotsko raznovrst-

nost;
■ postopno doseganje gospodarske in socialne

povezanosti z EU.

Vsi investicijski projekti, ki so sofinancirani s nepov-

ratnimi sredstvi proraãuna RS, posojili Ekolo‰kega

sklada, nepovratnimi sredstvi programov Evropske

komisije in posojili multilateralnih bank (WB, EIB,

EBRD), morajo upo‰tevati ustrezne smernice izvaja-

nja evropske zakonodaje in morajo biti vkljuãeni na

seznam prednostnih nalog Nacionalnega programa

varstva okolja (NPVO) in ustreznih sektorskih opera-

tivnih programov izvajanja NPVO.

Stanje izvajanja investicij na
podroãju okoljske komunalne
infrastrukture skladno z naãrti
sektorskih operativnih programov
Skladno s ãasovnimi naãrti izvajanja investicij na

podroãju okoljske komunalne infrastrukture, ki jih

opredeljujejo posamezni sektorski operativni

programi, in sicer za odvodnjo in ãi‰ãenje odpa-

dnih voda Operativni program odvodnje in ãi‰ãe-

nja komunalnih odpadnih voda s programom pro-

jektov vodooskrbe (UL RS 94/99), za ravnanje s

komunalnimi odpadki pa Operativni program rav-

nanja s komunalnimi odpadki, je trenutno stanje

izvajanja z viri financiranja izvedbe posameznih

investicij predstavljeno v spodnji grafiãni predsta-

vitvi. 

Spodnje tabele poleg trenutnega stanja in virov

izvajanja investicij, ki jih prikazuje grafiãna pred-

stavitev, predstavljajo ‰e stanje izvajanja investi-

cij na podroãju varovanja vodnih virov in vodoos-

krbe, skladno z Operativnim programom odvodnje

in ãi‰ãenja komunalnih odpadnih voda s progra-

mom projektov vodooskrbe – I. faza (UL RS 94/99),

in investicij na podroãju odvodnje in ãi‰ãenja

odpadnih voda, skladno z Operativnim programom

odvodnje in ãi‰ãenja komunalnih odpadnih voda

za obmoãja poselitve velikosti med 2000 in 15000

PE in pod 2000 PE (UL RS 109/01) – II. faza.

f

Viri financiranja investicij izgradnje kanalizacije in ãistilnih naprav

Legenda

Sredstva EU (ISPA, PHARE)  30 %

DrÏavni proraãun-p.p.  6 %

DrÏavni proraãun – taksa  43 %

Obãinski proraãun, privatni kapital  21 %

Viri financiranja investicij izgradnje centrov za ravnanje z odpadki

Legenda

Sredstva EU (ISPA, PHARE)  44 %

DrÏavni proraãun-p.p.  13 %

DrÏavni proraãun – taksa  20 %

Obãinski proraãun, privatni kapital  23 %
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Investicija Stro‰ki EU ISPA/ PHARE DP RS Drugi viri rok izgradnje velikost âN stanje izvajanja 

(p.p., taksa) (OP, privatni)

(mio SIT) (mio SIT) (mio SIT) (mio SIT) (PE) 

CâN in glavni kolektorji Maribor 7.590,00 1.430,00 200,00 (p.p.) 5960,00 2003 200.000 v izgradnji
koncesija

CâN Ljubljana 10.780,00 10.780,00 2005 350.000 v izgradnji
(taksa)

CâN in glavni kolektorji Celje 4.173,84 1.945,77 700,00 (p.p.) 468,60 2003 85.000 v izgradnji
1059,47 (taksa) (OP)

CâN Nova Gorica 3.240,00 1.167,60 2072,40 40.000 lokacijsko dovoljenje 
(taksa) (OP) v pritoÏbenem postopku

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih 7.040,00 3.080,00 2.750,00 1210,00 2007 Koper+Izola za potrditev sofinanciranja
voda v povodju obalnega morja (taksa) (OP) 84.500 bo projekt poslan Evropski 
(CâN in glavni kolektorji Piran komisiji decembra 2002
Koper, Izola, Piran) 33.000

CâN ·o‰tanj-Velenje 2.289,63 991,57 400,00 (p.p.) 264,06 2004 45.000

634,00 (taksa) (OP) v izgradnji

CâN in kanalizacija Lendava 3.166,18 1.127,43 300,00 (p.p.) 879,35 2004 45.000 kanalizacija v izgradnji
(âN privatni investitor 859,40 (taksa) (OP) (skupna âN LEK) âN v obratovanju od 2001
podjetje LEK)

CâN in glavni kolektorji 2.591,09 991,98 300,00 (p.p.) 439,71 2005 20.000 v izgradnji
Slovenj Gradec 859,40 (taksa) (OP)

âN TrÏiã 2.222,00 1.100,00 100,00 (p.p.) 141,50 2006 20.000 investicijsko-tehniãna
880,50 (taksa) (OP) dokumentacija v pripravi

Izgradnja kanalskega omreÏja 1.144,00 572,00 100,00 (p.p.) 172,00 2003 15.025 v izgradnji
in âN Slovenska Bistrica 300,00 (taksa) (OP)

Câ in kanalizacija Kranjska Gora 2.856,78 550,00 2.306,78 2002 6.500 v obratovanju
(kanalizacija privatni (koncesija)

investitor-koncesija)

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih 5.500,00 2.200,00 750,00 (p.p.) 550,00 2008 Litija investicijsko-tehniãna 
voda v povodju Srednje Save 2.000,00 (taksa) (OP) 11.000 dokumentacija v pripravi;
(âN in glavni kolektorji Litija, Zagorje za potrditev sofinanciranja
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) 17.000 bo projekt poslan Evropski 

Trbovlje komisiji 2003
18.000
Hrastnik
11.000

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih 6.379,57 2.537,27 500,00 (p.p.) 784,30 2006 Sevnica izvedba projekta potrjena
voda v povodju Spodnje Save 2.558,00 (taksa) (OP) 9.900 s strani Evropske komisije
(âN in glavni kolektorji Sevnica, Kr‰ko novembra 2002
Kr‰ko, BreÏice – CâN Kr‰ko 280.000
skupaj z tovarno VIPAP) BreÏice

11.000

Odvodnja in ãi‰ãenje odpadnih 1.319,44 502,68 200,00 (p.p.) 178,76 2006 Mislinja projekt v potrditvi za izvedbo
voda v povodju Mislinje (âN in 438,00 (taksa) (OP) 2.700 s strani Evropski komisije 
glavni kolektorji Mislinja, Dravograd
Dravograd) 6.000

Izgradnja kanalizacije SeÏana 1.289,45 833,14 130,00 (p.p.) 2002 SeÏana v obratovanju
(âN privatni investitor 326,31 (taksa) 6.000 
koncesionar), âN Ilirska Ilir. Bistrica
Bistrica in dogradnja 9.500
CâN Ajdov‰ãina Ajdov‰ãina

20.000

Izgradnja kanalskega omreÏja 1.356,12 858,00 230,15 (p.p.) 98,94 2002 Bovec v obratovanju
in âN Bovec, Kobarid, 169,03 (taksa) (OP) 6.500
Most na Soãi Kobarid

4.100
Most na Soãi
1.000

Investicije na podroãju odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih voda – izvajanje Operativnega programa
odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe – I. faza

Le
ga

nd
a DP RS – drÏavni proraãun

p.p. – sofinanciranje s sredstvi DP, rezerviranimi za

investicije na postavki proraãuna

taksa- sofinanciranje s sredstvi

DP – takse za obremenjevanje voda

OP – obãinski proraãun

f
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f
Projekti/stro‰ki (mio SIT) 1999 2000 2001 2002

izgradnja ãistilni naprav 247,39 167,59 117,23 144,15

izgradnja kanalskega omreÏja 409,28 115,38 284,87 202,87

Investicije na podroãju odvodnje in ãi‰ãenja odpa-

dnih voda – izvajanje Operativnega programa

odvodnje ãi‰ãenja odpadnih voda za obmoãja

poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE in pod

2000 PE – II. faza – sofinancirane preko javnega

razpisa za sredstva proraãuna Republike

Slovenije v letih 1999-2002.

Investicije/stro‰ki (mio SIT) 1999 2000 2001 2002

izvedba investicij v okviru bodoãih 198,19 201,66 204,42 135,43

centrov za ravnanje z odpadki

Investicije na podroãju ravnanja z odpadki – izva-

janje Operativnega programa ravnanja s komu-

nalnimi odpadki – sofinancirane preko javnega

razpisa za sredstva proraãuna Republike

Slovenije v letih 1999-2002

Na podroãju ãi‰ãenja odpadnih voda je bilo v letu

1999 sofinanciranih 11 projektov, v letu 2000 je bilo

sofinanciranih 12 projektov, v letu 2001 je bilo sofi-

nanciranih 5 projektov in v letu 2002 je bilo sofi-

nanciranih 5 projektov.

Na podroãju odvodnje je bilo v letu 1999 sofinanci-

ranih 34 projektov, v letu 2000 je bilo sofinancira-

nih 5 projektov, v letu 2001 je bilo sofinanciranih

17 projektov in v letu 2002 je bilo sofinanciranih

20 projektov.

Investicije na podroãju odvodnje in ãi‰ãenja odpadnih voda – izvajanje Operativnega programa odvod-

nje ãi‰ãenja odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe – I. faza

Investicije na podroãju ravnanja z odpadki – izvajanje Operativnega programa ravnanja s komunalnimi

odpadki – izgradnja regionalnih centrov

Na podroãju ravnanja z odpadki je bilo v letu 1999

sofinanciranih 8 projektov, v letu 2000 je bilo sofi-

nanciranih 6 projektov, v letu 2001 je bilo sofinan-

ciranih 11 projektov in v letu 2002 je bilo sofinanci-

ranih 5 projektov.

Investicija Stro‰ki EU ISPA/ PHARE DP RS Drugi viri rok izgradnje stanje izvajanja 

(p.p., taksa) (OP, privatni)

(mio SIT) (mio SIT) (mio SIT) (mio SIT)

Celovita vodooskrba in 1.621,40 563,20 660,00 (p.p.) 398,20 2004 v razpisu
varovanje vodnih virov na (OP)

Trnov‰ko-Banj‰ki planoti – 
vodovod Gora 

Primarni vodooskrbni sistem v 176,00 70,40 50,00 56,40 2004 v razpisu
povodju Pake

Le
ga

nd
a DP RS – drÏavni proraãun

p.p. – sofinanciranje s sredstvi DP, rezerviranimi za investicije na postavki proraãuna

taksa- sofinanciranje s sredstvi

DP – takse za obremenjevanje voda

OP – obãinski proraãun

Investicija Stro‰ki EU ISPA/ PHARE DP RS Drugi viri rok velikost stanje 

(p.p., taksa) (OP, privatni) izgradnje podroãja izvajanja

(mio SIT) (mio SIT) (mio SIT) (mio SIT) (prebivalci) 

Center za ravnanje z odpadki 2.186,80 1093,40 400,00 (p.p.) 440,00 2004 158.499 v razpisu
Novo mesto 253,40 (taksa) (OP)

Center za ravnanje z 2.230,80 726,00 250,00 (p.p.) 660,00 2005 99.222 projekt v potrditvi za
odpadki Puconci 594,80 (taksa) (OP) izvedbo s strani

Evropske komisije 

Center za ravnanje z odpadki 2.442,00 1210,00 250,00 (p.p.) 462,00 2007 80000 projekt v pripravi, 
Celje (BukovÏlak) 520,00 (taksa) (OP) pripravljalna dela v izvedbi 

f
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odgovorne vodje del in odgovorne nadzornike,

posamezniki, ki v skladu z geodetskimi predpisi

izpolnjujejo pogoje za odgovorne geodete pri

opravljanju geodetskih storitev in drugi inÏenirji,

ãe tako doloãa zakon.

Predlog zakona upo‰teva tudi zahteve EU po

implementaciji veljavnih evropskih direktiv s tega

podroãja, ‰e posebej tako imenovane “arhitektske

direktive” ‰t. 85/384/EGS o priznavanju poklicnih

kvalifikacij s tega podroãja, ki je v zvezi z dolo-

ãanjem pogojev za opravljanje storitev projektira-

nja.

ZGO-1 pa ureja najveãjo pomanjkljivost sedanjih

predpisov, to je dolgotrajno pridobivanje dovoljenj

za gradnje. Po sedanjih predpisih je namreã

potrebno najprej lokacijsko, nato pa ‰e gradbeno

dovoljenje, oziroma enotno dovoljenje za gradnjo,

katerega zahtevi pa mora investitor priloÏiti vse,

kar je zahtevano za lokacijsko in gradbeno dovo-

ljenje. Z uveljavitvijo novega zakona o graditvi

objektov bo za gradnjo potrebno samo eno dovo-

ljenje: gradbeno dovoljenje. 

Predlog zakona o graditvi objektov daje veliko

vlogo pri graditvi projektantu, zato tudi jasno

opredeljuje njegove obveznosti pri projektiranju.

Projektant bo moral pred projektiranjem najprej

pridobiti lokacijsko informacijo, nato pa ‰e pro-

jektne pogoje, in po izdelavi projektne dokumen-

tacije pridobiti soglasja pristojnih sluÏb. Novi ZGO-

1 zato jasno doloãa, kdo bo pri pripravi projektne

dokumentacije in v postopku sploh lahko nastopal

kot pristojni za dajanje soglasij po zakonu ter nje-

gove pravice in obveznosti, ureja pa tudi do sedaj

popolnoma neurejeno stanje s tega podroãja, to je

plaãevanje stro‰kov, ki nastanejo ob pripravi nji-

hovih pogojev in plaãilo upravnih taks za izdajo

soglasja. 

DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV –  MARIBOR 2002

P
redlog zakona izhaja iz predpostavke, da bo

novi zakon o urejanju prostora zaãel veljati

hkrati z njim in da bo z njim podana podla-

ga za tak‰ne natanãne, dobre in zanesljive

izvedbene prostorske akte, iz katerih bodo

natanãno razvidni vsi lokacijski pogoji, ki so

izhodi‰ãe za graditev objektov, to je za projektira-

nje, gradnjo in vzdrÏevanje objekta. Zakon doloãa,

da se ustanovita dve poklicni zbornici: Zbornica za

arhitekturo in prostor (ZAPS) in InÏenirska zborni-

ca Slovenije (IZS) in podrobneje ureja njuno orga-

nizacijo ter delovanje. 

Predlog zakona opredeljuje cilje in naloge obeh

zbornic, opredeljuje njuno delovno podroãje in

doloãa, katere od nalog zbornici opravljata kot

javno pooblastilo. Tako je za ZAPS doloãeno, da

ima javno pooblastilo za opravljanje strokovnih

izpitov za odgovorno projektiranje naãrtov arhi-

tekture in krajinske arhitekture, za revidiranje

tak‰nih naãrtov ter odgovorno prostorsko naãr-

tovanje, vzpostavitev, vodenje in vzdrÏevanje ime-

nika ZAPS in podeljevanje licenc za samostojno

opravljanje arhitekturnega in krajinsko-arhitektur-

nega projektiranja in revidiranja ter prostorskega

naãrtovanja. IZS pa kot javno pooblastilo opravlja

naloge zagotavljanja opravljanja strokovnih izpi-

tov za tisti del odgovornega projektiranja, ki se

nana‰a na gradbeno in drugo projektiranje ter

revidiranje naãrtov, zagotavljanje opravljanja

strokovnih izpitov za odgovorne geodete, zago-

tavljanje opravljanja strokovnih izpitov za odgo-

vorno vodenje del ter vzpostavitev, vodenje in

vzdrÏevanje imenika IZS.

V ZAPS se lahko zdruÏujejo posamezniki, ki v skla-

du s predpisi o urejanju prostora izpolnjujejo

pogoje za odgovorne prostorske naãrtovalce, in

posamezniki, ki v skladu z zakonom izpolnjujejo

pogoje za odgovorne projektante pri arhitektur-

nem in krajinsko-arhitekturnem projektiranju,

odgovorne revidente; v IZS pa se lahko zdruÏujejo

posamezniki, ki v skladu z zakonom izpolnjujejo

pogoje za odgovorne projektante pri gradbenem

in drugem projektiranju, odgovorne revidente, f

NOVI ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)

UREJA POGOJE ZA GRADITEV VSEH

OBJEKTOV, DOLOâA BISTVENE ZAHTEVE IN

NJIHOVO IZPOLNJEVANJE GLEDE

LASTNOSTI OBJEKTOV, PREDPISUJE NAâIN

IN POGOJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI,

KI SO V ZVEZI Z GRADITVIJO OBJEKTOV,

UREJA ORGANIZACIJO IN DELOVNO

PODROâJE DVEH POKLICNIH ZBORNIC,

UREJA IN·PEKCIJSKO NADZORSTVO,

DOLOâA SANKCIJE ZA PREKR·KE, KI SO V

ZVEZI Z GRADITVIJO OBJEKTOV TER UREJA

DRUGA VPRA·ANJA, POVEZANA Z

GRADITVIJO OBJEKTOV. 

Predavateljica
Sabina ·erko, univ. dipl. prav.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

VSEBINA ZAKONA
•

POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV

•

BISTVENE LASTNOSTI OBJEKTOV

•

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

•

POKLICNI ZBORNICI

•

IN·PEKCIJSKO NADZORSTVO, PREKR·KI

•

Pravni vidiki nove 
zakonodaje s podroãja 
graditve objektov
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Zakon o graditvi objektov
Za projektante in druge udeleÏence v graditvi je

ZGO pomemben zato, ker je to zakon, ki predpisuje

obseg in vsebino projektne dokumentacije in

navaja zahteve za uveljavljanje javnega interesa

na podroãju graditve.

Zato, da bo lahko zakon uãinkovito deloval, bo v

predpisanem roku sprejeta vrsta podzakonskih

aktov, ki bodo imeli pravni in postopkovni pomen.

Nekateri med njimi bodo na primer:
■ Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije

vrst objektov in o doloãitvi objektov drÏavnega

pomena;
■ Navodilo za razvr‰ãanje objektov glede na zah-

tevnost njihove gradnje in vzdrÏevanja;
■ Navodilo za pripravo in izdajo tehniãnih smer-

nic za projektiranje, gradnje in vzdrÏevanje

objektov;
■ Pravilnik o podrobnej‰i vsebini projektne in

tehniãne dokumentacije, o naãinu njene izdela-

ve in o vrstah naãrtov, ki sestavljajo projektno

dokumentacijo za posamezne vrste objektov;
■ Pravilnik o naãinu izdelave in podrobnej‰i vse-

bini dokazila, da bo objekt pri uporabi in vzdr-

Ïevanju izpolnjeval predpisane bistvene zahte-

ve;
■ Pravilnik o programu in naãinu opravljanja

strokovnih izpitov pri ZAPS in IZS.

Gradbeni predpisi
ZGO bo sledila druga skupina podzakonskih aktov,

imenovanih gradbeni predpisi (to so tehniãni

predpisi) in novost, ki jo uvaja novi zakon, to so

tehniãne smernice. Rok njihove izdaje ne bo pred-

pisan z zakonom. Z njimi bodo za posamezne vrste

objektov doloãene njihove tehniãne znaãilnosti

tako, da bodo glede na svoj namen izpolnjevali

eno, veã ali vse bistvene zahteve, ki jih bo navedel

zakon in ki izhajajo iz evropske direktive za grad-

bene proizvode.

Gradbeni predpisi se bodo lahko sklicevali na teh-

niãne smernice oziroma standarde, ki se nana‰ajo

na doloãeno vrsto objekta, in bodo doloãili njihovo

obvezno uporabo, oziroma bodo doloãili, da se

domneva, da je doloãen element skladen z zahte-

vami gradbenega predpisa, ãe ustreza zahtevam

standardov oziroma tehniãnih smernic. 

Sprejeta sta Ïe bila:
■ Pravilnik o toplotni za‰ãiti in uãinkoviti rabi

energije v stavbah;
■ Pravilnik o prezraãevanju in klimatizaciji stavb.

V izdelavi so:
■ Pravilnik o zvoãni za‰ãiti stavb;
■ Pravilnik o dnevni svetlobi v stavbah;
■ Pravilnik o strelovodni za‰ãiti stavb;
■ Pravilnik o poÏarni varnosti v stavbah.

Navedeni pravilniki vkljuãujejo tiste bistvene zah-

teve, ki so povezane z gradbeno fiziko. S pripravo

posebnega pravilnika o mehanski odpornosti in

stabilnosti objektov, v katerega bomo vkljuãili

EUROCODE (EC), bomo doloãili tiste tehniãne zna-

ãilnosti, ki so potrebne, da bodo objekti izpolnje-

vali bistveno zahtevo za mehansko odpornost in

V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO JE MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO (MOP) TISTO MINISTRSTVO, KI JE PRISTOJNO ZA

GRADITEV. ZATO PRIPRAVLJA OSNOVNE ZAKONE, KI UREJAJO TO PODROâJE. TRENUTNO STA TO NOVI VERZIJI ZAKONA O UREJANJU

PROSTORA (ZUREP) IN ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO), KI STA V POSTOPKU SPREJEMANJA V DRÎAVNEM ZBORU. V ·E SEDAJ

VELJAVNEM ZGO OBSTOJI OBVEZA, IN ENAKO JE PREDVIDENA TUDI V NOVEM ZGO, DA MINISTER ZA PROSTORSKE IN GRADBENE ZADEVE IN

RESORNI MINISTRI PRIPRAVLJAJO ALI IZDAJAJO GRADBENE PREDPISE, KI SO PODZAKONSKI AKTI ZGO. TI IMAJO OBLIKO PRAVILNIKOV, KI

NAJ BI JIH DOPOLNJEVALE TEHNIâNE SMERNICE.

Oblikovanje podz
aktov ZGO – 1

Predavatelj
dr. Miroslav Pregl, univ. dipl. inÏ. grad.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
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stabilnost in delno zahtevo za varnost pred poÏa-

rom v obsegu, ki bo zagotavljal, da bo konstrukcija

doloãen ãas ohranila svojo nosilno sposobnost.

Ker bomo posamezne sklope EC vpeljali v sloven-

ski pravni sistem v veã korakih, bo pravilnik obli-

kovan tako, da bo pristojnemu ministrstvu podelil

pooblastilo za izdajo pravnega akta (moÏnosti je

veã: sklep, seznam ali pravilnik), ki bo z objavo v

Uradnem listu RS seznanil uporabnike o datumu

uveljavitve EC v Sloveniji. Koraki postopnega uva-

janja EC oziroma datumi uveljavljanja bodo odvi-

sni od tega, kako hitro bodo oblikovane konãne

verzije teh standardov v Evropi oziroma v CEN in

kdaj bodo sprejete v SIST kot slovenski standardi.

Oblikovanje gradbenih predpisov 
Zaradi narave in obseÏnosti bistvenih zahtev ter

mnogovrstnosti objektov bo potrebno za doloãi-

tev njihovih tehniãnih znaãilnosti oblikovati veãje

‰tevilo gradbenih predpisov oziroma pravilnikov.

Pri tem je mogoãe uporabiti dva pristopa. Prvi pri-

stop zajema oblikovanje veã pravilnikov, ki za

posamezne vrste objektov ali tehniãnih re‰itev ali

tudi za dele bistvenih zahtev preuãijo problemati-

ko “od zaãetka do konca”, to pomeni od navedbe

splo‰nih zahtev in naãel do podrobnih tehniãnih

re‰itev. Taki predpisi tvorijo skupino “vertikalnih”

predpisov.

Drugi pristop predvideva v okviru ene bistvene

zahteve enega ali tudi veã pravilnikov, ki navajajo

predvsem zahteve in naãela, s katerimi je natanã-

nej‰e opredeljena bistvena zahteva. Zahteve za

posamezne objekte, za projektiranje in zahteve

glede lastnosti gradbenih proizvodov in materi-

alov pa so opisane v “niÏjih” normativnih doku-

mentih (smernicah, standardih). Tako dobimo sku-

pino “horizontalnih” predpisov, ki so podprti z

drugimi akti.

Menimo, da je drugi pristop primernej‰i, ker lahko

z njim celoviteje in za dlje ãasa uredimo vpra‰anje

izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte. Prila-

gajanje razvoju in postopno vkljuãevanje podrob-

nosti za posamezna vpra‰anja in objekte pa je

hitro mogoãe z dokumenti, ki so podrejeni “hori-

zontalnim” predpisom.

Zakljuãek
Priprava slovenskih gradbenih predpisov je obse-

Ïno in strokovno zahtevno delo, ki ga je potrebno

opraviti zato, da bomo nadomestili stare podedo-

vane predpise, da bomo zapolnili vrzeli tam, kjer

predpisov ni, da bodo na‰i predpisi v soglasju z

evropskimi direktivami in harmoniziranimi stan-

dardi in da bomo v koraku z razvojem na tem

podroãju. 

zakonskih 
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â
e dodamo ‰e zahteve, ki nam jih za veãsta-

novanjsko gradnjo nalaga Pravilnik, ki dolo-

ãa rezervna kuri‰ãa v stanovanjih, ki je

principe popolnoma obrnil na glavo, ugotovimo,

da je projektiranje stanovanj postalo enaãba z vse

preveã neznankami. Ne da bi oÏji krog, recimo

temu uspe‰nej‰ih projektantov, kakorkoli poveli-

ãevali, lahko zatrdimo, da pri nas veãina projek-

tantov ne bo sposobna zadovoljivo re‰evati pro-

storskih zagat, ki jih novi Pravilnik ustvarja.

Za veãja stanovanja in udobnej‰e stanovanjske

hi‰e Pravilnik ne predstavlja pretiranih ovir. Tu

ima projektant moÏnost, da ne vri‰e opreme, ki ni

skladna s pravilnikom in prostorske zagate re‰i s

snovanjem veãjih prostorov, kar v skupnem

se‰tevku zaradi Pravilnika samega ne predstavlja

bistvenega poveãanja. Problem pa nastane pri

manj‰ih stanovanjskih enotah, npr. pri dvo- ali

dvoinpolsobnih oz. trosobnih stanovanjih, po kate-

rih je povpra‰evanje najveãje in so osnova za

re‰evanje stanovanjskih problemov, in pri social-

nih stanovanjih.

Zaradi dragih zemlji‰ã so stanovanja nujno vezana

na racionalizacijo rabe prostora na naãin, ki pu‰ãa

dovolj prostih zelenih povr‰in in ume‰ãa mirujoãi

promet pod objekte. Parkiranje zahteva vedno iste

racionalne konstrukcijske rastre, ki zagotavljajo

parkirni sistem z izkoristkom okoli 25 m2/p.m.,

kajti te povr‰ine plaãa kupec stanovanja. Zato je

pravilo, da iz kletnih rastrov delamo zasnove tlori-

sov stanovanj, ne pa obratno. Obvezna ‰irina hod-

nikov in odmikov v kuhinjah, ki naj bi bila po

novem Pravilniku 1,20 m (namesto dosedanjih

0,90m), nam vsaj dveh smereh ali se‰tevkih ‰irin

poveãa skupni razpon stanovanj in s tem parkirni

raster. Pri najbolj iskanem tipu stanovanja, to je

dvosobnem stanovanju s kabinetom, je zato

potrebno projektirati na naãin neokusne minimali-

zacije vseh prostorov (dnevni prostor 18 m2, ‰irina

kabineta 1,90 m ipd.). Pri teh stanovanjih Pravilnik

nalaga ‰e izvedbo loãenih, dvojnih sanitarij, kar

predstavlja nadstandard, ki bi se mu veãina upo-

rabnikov na raãun dostopnej‰e cene rade volje

odpovedala. In navkljub minimalizaciji posameznih

povr‰in se‰tevek kvadratur za ta, recimo mu

osnovni stanovanjski tip, precej preseÏe 60

m2/enoto. 

To na obmoãju Ljubljane pomeni normativ 2 p.m.

na stanovanje namesto dosedanjih 1,5 p.m. Ob

novih pravilih za velikost shramb in pravilih za

vzdrÏevanje rezervnih kuri‰ã bo izredno teÏko pri-

praviti raster, ki bi zagotavljal izkoristek kletnega

dela pod 30 m2/p.m. 

Ni teÏko izraãunati, da bo navedeno, ki je samo del

neÏivljenjskosti novega Pravilnika, stanovanjsko

gradnjo podraÏilo za najmanj 25 % – ob bistveno

slab‰ih tlorisnih re‰itvah stanovanj. To zna na

glavo postaviti ves sistem izgradnje stanovanj in

zastavljenih varãevalnih shem. Vsi vemo, da

imamo Ïe sedaj na trÏi‰ãu kar nekaj stanovanj, ki

jih kljub nesporni kvaliteti trÏi‰ãe ne prenese, saj

so obremenjena s ‰tevilãno in po obsegu pretira-

nimi podzemnimi parkiri‰ãi. 

Konkretneje novi Pravilnik uvaja ali kvari pred-

vsem naslednje:
■ V hodnike in prehode ‰irine 1,20 m bodo stano-

valci postavljali omare, hodniki bodo s tem

zmanj‰ani na cca 0,70 m. Pri dosedanji ‰irini to

ni bilo mogoãe in so hodniki ostali v zadovoljivi

‰irini 0,90 m.
■ ·irina 1,20 m med kuhinjskimi elementi pomeni

pri dvostranskih kuhinjah vedno dodaten korak

ali dva pri kuhinjskih opravilih. Kakr‰nakoli dru-

gaãna zasnova kuhinje, npr.kuhinja s central-

nim blokom priprave postane praktiãno nemo-

goãa, saj skupne dimenzije narastejo na pri-

pravljalnico hrane manj‰ega obrata druÏbene

prehrane.
■ V Pravilniku predpisano opremo je nemalokrat

teÏko dobiti na trgu. Garderobne omare globine

0,65 m so redke. Postavitev tak‰ne omare

neposredno za vrata, skupno z zahtevanim 0,05

m odmikom od stene in 0,15 m ‰irokim odmi-

kom vratnega podboja od pohi‰tva, skupno

nanese 0,85 m odmika, kateri poslediãno pome-

NOVI PRAVILNIK O MINIMALNIH TEHNIâNIH

POGOJIH ZA GRADITEV STANOVANJSKIH

STAVB IN STANOVANJ SMO PROJEKTANTJE

OB IZIDU SPREJELI Z DVOMOM IN SI MISLILI,

DA BOMO ÎE NEKAKO USKLADILI NA·E

USTVARJALNE TEÎNJE PO KAKOVOSTNIH IN

FUNKCIONALNEJ·IH PREBIVALI·âIH. V

PRAKSI PA SE JE POKAZALO, DA SO

PROBLEMI RESNEJ·I IN TEÎJE OBVLADLJIVI,

V DOLOâENIH PRIMERIH CELO NERE·LJIVI. 

Pravilniki o proje
njihova aplikacija

Predavatelj
Miro Krajnc, univ. dipl. inÏ. arh.
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ni na nepotrebni strani za 0,20 m globlji pro-

stor in pomeni vsaj za 0,20 m veãji predprostor

ali hodnik. 
■ Taisti 0,15 cm odmik od opreme, namenjen sti-

kalom, pa je predvsem tam, kjer stikal nikakor

ne sme biti (za vratnim krilom). Kljub temu dej-

stvu zahtevani odmik ne predvideva izjem in ga

moramo spo‰tovati, tudi v kopalnicah, kjer pra-

viloma ni stikal v prostoru.
■ Obvezni obseg shramb v obsegu 5,00 m2/enoto

je za veãje stanovanjske enote primeren in

sprejemljiv. Pri manj‰ih stanovanjskih enotah

ali na primer pri garsonjerah pa predstavlja

prevelik dodaten stro‰ek. Na primer: malo

udobnej‰a garsonjera, ki z balkonom ali loggio

za malenkost preseÏe 30 m2, je dodatno obre-

menjena z 1,5 p.m. in 5 m2 obvezne kletne

shrambe. âe je veãina parkiri‰ã v kletni etaÏi, je

tako 30 m2 garsonjere stro‰kovno obremenje-

nih s cca 50 m2 kletnega prostora. Oziroma: ‰e

tako poceni izveden stanovanjski m2 z dodat-

nim faktorjem 1,66 cca za kletni del pri proizvo-

dni ceni 450 EUR/m2 kletnega dela pomeni 750

EUR dodatnega stro‰ka za m2 garsonjere.
■ Pri dvoinpolsobnih stanovanjih pravilnik nalaga

dodatni sanitarni prostor. To predstavlja dodat-

no povr‰ino, predvsem pa dodatna vrata v pred-

prostoru. Ob upo‰tevanju obvezne garderobne

omare na ta naãin operiramo s predprostori

velikosti okoli 10 m2, kar je zelo slabo izhodi‰ãe

za racionalen stanovanjski tip v tej kategoriji. 

Poleg na‰tetega, pa je stanovanjska gradnja

determinirana ‰e z dodatnimi pravilniki in norma-

tivi, ki so najveãkrat podrejeni razliãnim pogledom

in tolmaãenjem tistih, ki dajejo soglasja. Tako

nikoli ne vemo, katera je minimalna obvezna oson-

ãenost stanovanj. Po eni dikciji je to v zimskem

ãasu najmanj ena ura dnevno za stanovanje, po

drugi dikciji pa najmanj ena ura dnevno za bivalne

prostore. Torej nikoli ne vemo, ali bomo lahko pri-

dobili pozitivno sanitarno soglasje za npr. dvo-

stransko, idealno orientirano stanovanje, kjer je

dnevni prostor na juÏnem, bivalna kuhinja pa na

severnem proãelju in to kljub obveznim ‰tudijam

osonãenja, ki jih moramo naroãati pri za to uspo-

sobljenih in temu primerno prezasedenih strokov-

njakih. 

Do vloÏitve PGD izvodov projektne dokumentracije

tudi nikoli ne vemo, ali bodo poÏarne zahteve

dajalcev soglasij povzete po nem‰kih ali po ‰vicar-

skih privzetih standardih. Pri tem imamo projekt-

no dokumentacijo po novem obremenjeno s celo

kopico ‰tudij, ki jih izdelujejo za to poobla‰ãeni

koncesionarji: od za‰ãite gradbene jame, vplivov

na okolje, pa do energetskih izraãunov o toplotni

stabilnosti objekta. Vsi izdelovalci ‰tudij so zasuti

z delom, na ‰tudije se ãaka neskonãno dolgo in so

postale celi znanstveni traktati, ki se jih nemalo-

krat plaãuje v astronomskih zneskih. Ali pa se jih

naroãa pri dobaviteljih ustrezne opreme in s tem

investitorja okrni za prost trÏni pristop pri realiza-

ciji objektov.

Kako bomo re‰evali zagate v prehodnem obdobju

do priãakovane ublaÏitve pogojev iz Pravilnika o

minimalnih tehniãnih pogojih oz. v obdobju, ko bo

za potrebe zastavljene stanovanjske politike

potrebno sprojektirati in pridobiti gradbena dovo-

ljenja (ãe se omejimo na obmoãje Ljubljane) za cca

5000 novih stanovanj? Kako bomo prepreãili, da

gre v breme kupcev ob predvidenih 25 % veãjih

nepotrebnih stro‰kih za ta stanovanja v niã pribli-

Ïno 112 milijonov evrov?

■ Investitorje bomo sku‰ali prepriãati, naj zniÏu-

jejo FSI, in veãino parkiri‰ã, kljub visoki ceni

zemlji‰ã, zagotovijo na prostem, pa ãeprav na

raãun zelenih povr‰in, kar verjetno meji na

znanstveno fantastiko.
■ Investitorjem bomo predlagali, naj podzemna

parkiri‰ãa po pridobitvi uporabnega dovoljenja

odprodajo na prostem trgu, stanovalci pa naj

parkirajo kjerkoli.
■ Projektirali in gradili bomo stanovanja do t.i.

podalj‰ane III. faze, nato pa kupcem prepustili,

da si jih organizirajo in finalizirajo po svoje

(pravzaprav po na‰e) in jih uÏivajo brez upo-

rabnih dovoljenj.
■ Spremenili bomo datume projektantskih

pogodb in jih postavili pred datum, ko je

Pravilnik stopil v veljavo.
■ itd.

Morda bomo na‰li naãin, da se pravilnik spremeni

pred predvidenim rokom spomladi 2003 oz. vsaj

dosegli, da v projektnih dokumentacijah za objek-

te, ki se bodo gradili po uveljavitvi spremenjega

Pravilnika, lahko odstopamo od normativov in jih

potrdimo s PID-i na tehniãnih pregledih za uporab-

na dovoljenja.

Ali pa zaãasno ustavimo projektiranje za stano-

vanjsko gradnjo in investitorjem nakopljemo

banãne obresti za opravljene nakupe zemlji‰ã?

ektiranju in 
a v praksi 
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RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ JE POVZROâIL VELIKE SPREMEMBE V GEODETSKI DEJAVNOSTI. OSNOVNA NALOGA GEODEZIJE – DOLOâITEV

POLOÎAJA V PROSTORU – JE POSTALA Z UPORABO SATELITSKE TEHNOLOGIJE ZELO ENOSTAVNA. UPORABA RAâUNALNIKOV JE

POVZROâILA HITER PREHOD IZ ANALOGNEGA V POPOLNOMA DIGITALNO OKOLJE. POENOSTAVITVE, KI JIH PRINA·AJO NOVE TEHNOLOGIJE

PRI VZPOSTAVLJANJU, VODENJU IN UPORABI PODATKOV, PREDVSEM PODATKOV O PROSTORU, Z UPORABO GEOINFORMACIJSKIH SISTEMOV,

POVZROâA PREOBRAZBO STROKE IZ ZEMLJEMERSTVA V UPRAVLJANJE S PROSTORSKO PODATKOVNO INFRASTRUKTURO. 

Geodetska dejav
v Sloveniji
Od zemljemerstva do geoinformatike

Predavatelj
Ale‰ Seli‰kar, univ. dipl. inÏ. geod.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava RS

S
lovenska geodezija pri teh spremembah ni

izjema. Ob tehnolo‰kih spremembah je bilo

potrebno v novi drÏavi vzpostaviti samostoj-

no drÏavno geodetsko sluÏbo, prilagoditi organizi-

ranost geodetske dejavnosti novemu druÏbenemu

sistemu in potrebam uporabnikov, prevzeti vrsto

nalog, povezanih z meddrÏavnimi obveznostmi do

sosednjih drÏav, in se kot enakovreden ãlan vklju-

ãiti v evropsko geodezijo. Z intenzivnim razvojem,

pospe‰enim in koordiniranim delovanjem, smo vsi

subjekti geodetske dejavnosti v Sloveniji uspeli.

Danes je slovenska geodezija popolnoma enako-

vredna evropski in svetovni geodeziji.

Normativna ureditev geodetske
dejavnosti 
S sprejetjem Zakona o geodetski dejavnosti in

Zakona o evidentiranju nepremiãnin, drÏavne meje

in prostorskih enot so postavljeni normativni

temelji za nadaljnji razvoj in delovanje geodezije v

Sloveniji. 

Zakon o geodetski dejavnosti je postavil organizacij-

sko strukturo in razmerja med subjekti geodetske

dejavnosti v Sloveniji ter uzakonil usmeritev v ãim

vi‰jo stopnjo privatizacije geodetske dejavnosti.

Zakon o evidentiranju nepremiãnin, drÏavne meje

in prostorskih enot je uredil najpomembnej‰e in

najobseÏnej‰e podroãje geodetske dejavnosti: evi-

dentiranja nepremiãnin v zemlji‰kem katastru in

katastru stavb. Prviã je tudi z zakonom urejeno

podroãje registracije vseh administrativnih mej in

obmoãij v Sloveniji, skupaj z registracijo hi‰nih

‰tevilk, ter normativno urejena vsebina geodet-

skih del, povezanih z evidentiranjem in oznaãe-

vanjem drÏavne meje. Veãina podzakonskih pred-

pisov je sprejeta. Manjka ‰e nekaj predpisov, med

njimi tudi najbolj priãakovani podzakonski pred-

pis, ki bo podrobneje uredil evidentiranje mej in

postopke pri spremembah teh mej.

Urejeni in vzpostavljeni osnovni
podatki o nepremiãninah in pro-
storu
Geodetska sluÏba skupaj z geodetskimi podjetji

zagotavlja vedno veã in vedno bolj kakovostne

podatke o prostoru in nepremiãninah v urejenih

zbirkah podatkov ter izvajanje geodetskih del za

upravljanje in gospodarjenje z nepremiãninami,

prostorsko naãrtovanje, vrednotenje in obdavãi-

tev nepremiãnin, vodenje stanovanjske zemlji‰ke

politike in drugih politik, navigacijo v prostoru,

zagotavlja podatke za potrebe statistiãne sluÏbe

in druge namene.

Zemlji‰ki kataster
S posodobitvijo, ki jo izvajamo v projektu

Posodobitev evidentiranja nepremiãnin, bodo do

leta 2004 vsi podatki o zemlji‰ãih in njihovih last-

nostih v digitalni obliki in urejeni v enotni in

homogeni bazi za obmoãje Republike Slovenije.

Kataster stavb
Prviã smo evidentirali vse stavbe v Sloveniji.

Na‰teli smo jih 1.409.962. Na tem podroãju naãr-
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tujemo, da bomo do leta 2004 zagotovili vse

osnovne podatke tudi o delih stavb – stanovanjih,

poslovnih in drugih prostorih.

Digitalni ortofoto
Je najpodrobnej‰i homogen prikaz obmoãja

Republike Slovenije, ki usposobljenemu uporabni-

ku nudi neprecenljiv vir tekoãih informacij.

MreÏa permanentnih GSP postaj 
(Global Position System)
Postavljene so prve tri postaje. Osnovna mreÏa bo

imela pet postaj. Glede na interes uporabnikov pa

jo bomo ‰e zgostili in tako zagotovili moÏnost

uporabe GPS merjenj z geodetsko natanãnostjo na

celotnem obmoãju drÏave.

Register prostorskih enot
Za veãino uporabnikov ni niã posebnega, ãeprav

brez njega ne bi mogli izvesti volitev, vpisati prvo-

‰olcev v najbliÏjo ‰olo, tako v telefonskem imeniku

kot tudi na karti poiskati pravega naslova.

DrÏavna kartografija
Zbirka drÏavnih kart je vedno popolnej‰a. Tudi tu

analogne izdelke vedno hitreje zamenjujejo digitalni. 

Topografske baza
Za sodobne informacijske sisteme so potrebni

prostorski podatki, zbrani v urejenih topografskih

bazah. Topografski bazi TOPO25 bo sledila TOPO5,

ki bo skupaj s podatki zemlji‰kega katastra podla-

ga za izdelavo geodetskih podlag za izdelavo in

prikaz prostorskih planskih aktov.

IzobraÏevanje v in o geodeziji
Formalnim sistemom izobraÏevanja za srednjo,

visoko strokovno in univerzitetno stopnjo izobra-

Ïevanja se pridruÏujejo za nadaljnje strokovno

usposabljanje ‰e pomembnej‰e oblike izobraÏeva-

nja. Geodetska drÏavna sluÏba organizira obvezna

izobraÏevanja za vse geodete, ki bodo pridobili

oziroma imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih

storitev, ki so podlaga za urejanje meja zemlji‰ã in

za parcelacijo.

Matiãna sekcija geodetov pri InÏenirski zbornici

zgledno skrbi za stalno strokovno izobraÏevanje

svojih ãlanov ter za pripravo na strokovne izpite iz

geodetske stroke. 

·e posebej pa razveseljuje vedno veãje ‰tevilo

razliãnih oblik izobraÏevanja za uporabnike, ki jih

organizirata IzobraÏevalno sredi‰ãe za geomatiko

pri Geodetskem in‰titutu Slovenije ter Upravna

akademija.

Organizirana geodetska
dejavnost v Sloveniji 
Ob spremembah na podroãju geodetskih podatkov

in storitev so bili narejeni veliki premiki tudi v

organiziranosti vseh subjektov, ki izvajajo geodet-

sko dejavnost v Sloveniji. Za podatke in storitve,

pomembne za izvajanje drÏavnih funkcij, funkcij

lokalnih skupnosti in za podatke, ki neposredno

vplivajo na lastni‰tvo nepremiãnin, skrbi geodet-

ska sluÏba. Geodetska uprava in Geodetski in‰titut

Slovenije skrbita za vzpostavitev, vodenje in vzdr-

Ïevanje zbirk podatkov ter razvoj na drÏavni

ravni. 

Dela na podroãju geodetske dejavnosti izvajajo

geodetska podjetja. Zaradi javnega interesa, zago-

tavljanja strokovnosti ter varovanja uporabnikov

geodetskih storitev in izdelkov je izvajanje

geodetske dejavnosti deloma regulirano. Vendar

zakonodaja ne postavlja ostre razmejitve med

drÏavnimi pristojnostmi in izvajanjem geodetske

dejavnosti v privatnem sektorju. Veãje omejitve

kot zakonodaja predstavlja tradicija, saj so bila

geodetska dela v preteklem sistemu normativno

regulirana. Ob moãnej‰i iniciativi s strani privatne-

ga sektorja bi lahko privatizirali ‰e veãji del

geodetske dejavnosti.

Dobro sodelovanje privatnega in
javnega sektorja
Skupen intenzivni razvoj, pospe‰ena prenova ozi-

roma vzpostavitev najpomembnej‰ih zbirk podat-

kov zagotavljajo nadaljnji uspe‰en prehod sloven-

ske geodezije iz klasiãnega zemljemerstva v

sodobno geoinformacijsko dejavnost.

nost 
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PROMET JE DEJAVNOST, KI JE KLJUâNEGA POMENA ZA VSAKO MODERNO GOSPODARSTVO

IN DRUÎBO. OD NJEGA JE V PRECEJ·NJI MERI ODVISEN RAZVOJ, NAPREDEK, STAGNACIJA

ALI NAZADOVANJE POSAMEZNE DRÎAVE.

Z
a Slovenijo je promet pomemben tudi zaradi

ugodne geografske lege, na kateri se sekajo

pomembni prometni koridorji, in zaradi

njene povezanosti z morjem, ki se ravno tu naj-

globlje zajeda v evropski kontinent. Iz tega sledi,

da bi ravno promet lahko bil ena od kljuãnih pri-

merjalnih prednosti slovenskega gospodarstva.

V Evropski uniji je v tej panogi zaposlenih Ïe preko

10 mio prebivalstva, stro‰ki prometa pa dosegajo

10 % BDP. Zaradi moÏnosti, ki jih nudi sodobni pro-

met, so se v zadnjih desetletjih bistveno spreme-

nili Ïivljenski stil in potro‰ni‰ke navade prebival-

stva. Mobilnost prebivalstva se je s povpreãno 17

km/dan v letu 1970 poveãala na 35 km/dan, cene

transporta so se zniÏale, poveãala pa se je tudi

splo‰na kakovost transportnih storitev.

Ob vseh teh prednostih in pomenu prometa pa je

vedno bolj prisoten razkorak med zahtevo po

mobilnosti prebivalstva ter veãjem obsegu tran-

sporta blaga na eni, in javnim mnenjem, ki postaja

vedno bolj nerazumevajoãe do negativnega vpliva

transporta na okolje, do zasiãenja transportne

infrastrukture, do zamud in slab‰e uãinkovitosti

prometnih storitev, na drugi strani.

Vedno bolj prihajajo v ospredje strukturna

neskladja v transportnem sistemu in spoznanje,

da re‰itev problema ni v gradnji nove infrastruktu-

re, paã pa v optimizaciji transportnega sistema

kot celote. Strukturna neskladja se izkazujejo

predvsem v neenaki rasti posameznih vrst tran-

sporta in so posledica bodisi bolj‰ega prilagajanja

trÏnemu gospodarstvu bodisi dejstva, da posame-

zni nosilci transporta niso obremenjeni z vsemi

eksternimi stro‰ki, ki jih povzroãajo. Samo za

pokrivanje eksternih stro‰kov transporta (stro-

‰kov zaradi hrupa, nesreã, zastojev, onesnaÏeva-

nja zraka, voda ipd.), torej stro‰kov, ki jih tran-

sport povzroãa, pokriva pa jih druÏbena skupnost

preko fiskalne politike, se v Evropski uniji porabi

Ïe 7,8 % BDP oziroma 530 mlrd evrov. V drÏavah

Srednje in Vzhodne Evrope eksterni stro‰ki nara-

stejo Ïe na 14 % BDP, v Sloveniji pa naj bi po oce-

nah OECD ti zna‰ali Ïe 700 evrov na prebivalca na

leto. Povzroãitelj preteÏnega dela teh stro‰kov je

cestni promet.

Ru‰i se tudi razmerje med javnim in zasebnim pot-

ni‰kim prometom. Javni potni‰ki promet je v

Sloveniji v moãnem upadanju. Samo od leta 1991 do

1996 se je zniÏal za 40 %. V letu 1970 je bil deleÏ

prevozov z osebnim avtomobilom 45 %, v letu 1994

Ïe 66 %, brez sistemskih ukrepov pa naj bi do leta

2020 narastel na 76 %. Po ‰tevilu potovanj z Ïele-

znico je Ïeleznica v Sloveniji s 6,3 potovanji na pre-

bivalca na leto na neãastnem 28. mestu, medtem

ko je po ‰tevilu osebnih avtomobilov Slovenija v

zgornji tretjini lestvice evropskih drÏav.

Trenutna delitev prometa po posameznih promet-

nih panogah ni optimalna. V Evropski uniji se v

potni‰kem prometu po cesti prepelje 78 % potni-

kov, z letali 5 %, po Ïeleznici pa le 6 %. V tovor-

nem prometu se 44 % blaga prepelje po cesti, po

vodnih poteh 45 % in po Ïeleznici 8 %. V Sloveniji

je deleÏ Ïeleznice pri prevozu blaga 30 %, pri pre-

vozu potnikov pa 5 %.

Trendi nadaljnjega razvoja prometa so zaradi tega

zaskrbljujoãi. Po predvidevanjih naj bi se povpra-

‰evanje po transportnih storitvah v tovornem pro-

metu do leta 2010 poveãalo ‰e za 38 %, v potni-

‰kem prometu pa za 24 %. Prav tako naj bi tran-

sport teÏkih tovornjakov na glavnih transportnih

smereh do leta 2010 narasel za 50 % v primerjavi

z letom 1998. Emisije CO2, v katerih je transport Ïe

sedaj udeleÏen s 28 %, naj bi do leta 2010 narasle

za nadaljnjih 50 %.

Potrebni bi bili torej koreniti sistemski ukrepi na

podroãju prometne politike. Eden izmed njih je

preusmeritev prevozov s ceste na Ïeleznico. Cilj,

ki si ga je zastavila Evropska unija v svoji Beli knji-

gi o prometni politiki, je ohranitev modal splita iz

leta 1998. Pomen tega ukrepa, ki na videz ne izgle-

da zelo revolucionaren, lahko ilustriramo z dej-

stvom, da za Ïeleznico, ki je v zadnjih 30-ih letih

zmanj‰ala svoj deleÏ na transportnem trgu za

15 %, pomeni poveãanje deleÏa za 27 %, za cestni

transport pa zmanj‰anje deleÏa za 12 %.

Za naãin in uresniãitev tega cilja obstaja veã sce-

narijev, od katerih pride resniãno v po‰tev le

scenarij kombinacije veã ukrepov, ki zajemajo

cenovno politiko in hkrati revitalizacijo ekolo‰ko

prijaznih transportnih panog, predvsem Ïeleznice.

Glavni vzvodi preusmeritve so internalizacija

eksternih stro‰kov in pospe‰eno investiranje v

Ïelezni‰ko infrastrukturo ter v naprave za izbolj-

‰anje tehnologije Ïelezni‰kih prometnih storitev.

Razmerje vlaganja v cestno in Ïelezni‰ko infra-

strukturo bi moralo biti v odnosu 1:4 do 1:3 v korist

cestne infrastrukture, kot je to pravilo v Evropski

uniji. V Sloveniji je Ïal razmerje investiranja v

Ïeleznico in cesto 1:20.

Îeleznica v razvitih evropskih drÏavah, predvsem

na podroãju potni‰kega prometa, ki izjemno hitro

nara‰ãa, Ïe izpodriva letalski promet na razdaljah

do 500 km. Pospe‰eno se gradijo proge za hitrosti

do 300 km/h, kar dokazuje novo perspektivo Ïele-

znice v 21. stoletju.

V Sloveniji si Ïeleznica ‰e ni uspela pridobiti ustre-

zne podpore. Projekti, navedeni v Nacionalnem

programu razvoja slovenske Ïelezni‰ke infrastruk-

ture, se ne realizirajo. Ugodna prometna lega na

kriÏi‰ãu panevropskih koridorjev 5 in 10 sama po

sebi, brez intenzivnej‰ega razvoja Ïelezni‰ke

infrastrukture, ne more pritegniti novih prometnih

tokov. Stagnacija razvoja Ïelezni‰ke infrastruktu-

re, zgrajene pred 150 leti, ne more konkurirati

sodobnim avtocestam, niti gradnji novih hitrih

prog v na‰i neposredni sose‰ãini. Posledice take-

ga stanja, ki bodo vidne ‰ele ãez nekaj let, pa ute-

gnejo biti porazne za slovenski Ïelezni‰ki sistem.

Pomen prometa
in perspektiva 
Ïeleznic v 
Sloveniji

Predavatelj
prof. dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl. inÏ. grad.
Slovenske Ïeleznice d.d.
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Uvod
Naravni poloÏaj Slovenije v Evropi je ume‰ãen med

severom in jugom Evrope ter med vzhodom in

zahodom celine tako idealno, da se ga ekonomsko

upraviãeni prometni tokovi ne morejo izogniti.

Predstavlja naravno priloÏnost za ekonomsko

upraviãene in smiselne prometne tokove, ki jih

mora gospodarstvo evropske celine izkoristiti

tako za prevoz v potni‰kem Ïelezni‰kem prometu

kot za prevoz blaga med severnojadransko luko

Koper in regijami bodoãe Evropske skupnosti, ki

leÏijo v srednjem in vzhodnem delu evropske celi-

ne in naprej proti Daljnemu vzhodu. 

Pomembno strate‰ko kriÏanje dveh prometnih

tokov poteka v idealnem naravnem okolju in omo-

goãa tudi izgradnjo potrebnih kapacitet za izvaja-

nje naslednjih postopkov v logistiãni verigi, ki so

pomembni za hiter prevoz blaga: 
■ infrastruktura za izvajanje logistiãnih aktivno-

sti (carina, in‰pekcija in drugo),
■ infrastruktura za preoblikovanje blaga za

kopenski prevoz (montaÏa, prepakiranje),
■ infrastruktura Ïelezni‰kih objektov in naprav v

smislu Ïelezni‰kih terminalov in drugih sodob-

nih objektov in naprav.

Vkljuãevanje novih ãlanic v Evropsko skupnost pri-

na‰a gospodarskim subjektom velike ekonomske

prednosti, kar je tudi cilj tega povezovanja.

Slovenija je priprave za vstop v politiãno in gospo-

darsko zvezo Evropske skupnosti priãela naãrto-

vati takoj po osamosvojitvi, saj sicer ne bi mogla

nadaljevati uspe‰nega gospodarskega razvoja.

Naãrti pri preoblikovanju gospodarstva iz takrat-

nega planskega ekonomskega sistema v trÏni eko-

nomski sistem so bili veãplastni. V nadaljevanju

svojega prispevka obravnavam postopke, ki jih je

drÏava Slovenija izvajala na podroãju Ïelezni‰kega

gospodarstva. 

Znaãilnosti transportnih 
poti v Sloveniji in naãrtovanje
investicijskih programov 
Slovenija se na podlagi analize transportnih poti v

Sloveniji zaveda izjemnega transportnega poloÏa-

ja. V pripravah na vstop v Evropsko skupnost je

Razvoj in posodobitev 
javne Ïelezni‰ke 
infrastrukture

Predavatelj
mag. Slavko Gabrovec, univ. dipl. ekon.
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za Ïelezni‰ki promet

bilo zato potrebno posebej analizirati naslednje

vsebinsko zaokroÏene ekonomske oziroma pravne

kategorije: 
■ tehniãno-tehnolo‰ko opremljenost objektov in

naprav javne Ïelezni‰ke infrastrukture in 
■ predpise, ki urejajo to podroãje v ãlanicah

Evropske skupnosti.

Pri tem smo uveljavljali direktive ekonomske sku-

pnosti, ki jih je Evropska komisija sprejela kot

osnovni podatek za primerjavo sistemov v drÏa-

vah kandidatkah in sistemov, ki so uveljavljeni v

drÏavah Evropske skupnosti.   

Najpomembnej‰i podatki so bili analizirani po

naslednjih vsebinah: 
■ doseÏena stopnja sposobnosti in prepustnosti

transportnih Ïelezni‰kih poti, torej tehniãna in

tehnolo‰ka opremljenost objektov in naprav

javne Ïelezni‰ke infrastrukture z najnovej‰imi

doseÏki razvoja na tem podroãju oziroma tudi

primerjava s tistimi, ki so instalirani v Ïelezni-

‰ki infrastrukturi v drÏavah Evropske skupnosti,
■ organiziranost nacionalnega (lokalnega) Ïelez-

ni‰kega operaterja,
■ organiziranost in opremljenost storitvenih

dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem Ïelezni-

‰kega transporta (logistiãni centri in drugo).

Konãni cilj uvoznega in izvoznega blaga za sred-

njeevropske drÏave je v smislu ocene strate‰kega

poloÏaja Slovenije pomorska luka Koper. Na eni

strani je svetovno morje, na drugi strani pa kopen-

ski transport. V mislih imamo velike razdalje med

luko Koper in destinacijami v srednji in vzhodni

Evropi oziroma ‰e dalje proti Daljnemu vzhodu,

zato je vse posodobitve obstojeãe Ïelezni‰ke

infrastrukture in nove investicije narekovalo prav

moÏno ekonomiãno izkori‰ãanje Ïelezni‰ke tran-

sportne povezave med luko Koper in destinacijami

globoko na celini.   

Naãrti za modernizacijo Ïelezni‰ke infrastrukture

in nove investicije sledijo glavnemu cilju, tj. uspo-

sobljenosti javne Ïelezni‰ke infrastrukture za

hitrosti do 160 km/uro. 

Izvajanje investicij je potekalo na naslednji naãin: 

1. stopnja: posodobitve, ki jih je drÏava financirala

iz dveh finanãnih virov: iz sredstev drÏavnega

proraãuna in donacij Evropske skupnosti v pro-

gramih Phare in ISPA, izvedba do leta 2000

(manj‰i projekti na progi Ljubljana – Pragersko),

2. stopnja: modernizacija proge Ljubljana –

Maribor za veãje hitrosti: program ISPA,

3. stopnja: naãrtovanje investicij, ki se bodo izva-

jale po letu 2004. 

Direkcija za Ïelezni‰ki promet vodi postopke naãr-

tovanja projektov na podlagi Nacionalnega prog-

rama razvoja slovenske Ïelezni‰ke infrastrukture

in lastnih razvojnih naãrtov. Pri vodenju postop-

kov za izbiro nosilcev izdelave projektne in druge

dokumentacije in fiziãne izvedbe projektov zago-

tavlja podlage za usposobitev novih moÏnih izva-

jalcev tako v Sloveniji kot ‰ir‰e. Evropska sku-

pnost na podlagi programov predpristopne pomo-

ãi sofinancira projekte v infrastrukturi. DeleÏi sofi-

nanciranja so razliãni. âe bi drÏava uspela v prora-

ãunu zagotoviti veãja finanãna sredstva, bi lahko v

kratkem ãasu izvedla modernizacijo javne Ïelezni-

‰ke infrastrukture, tako pa se zaradi krãenja sred-

stev v proraãunu odmika realizacija Nacionalnega

programa razvoja Ïelezni‰ke infrastrukture in s

tem moÏnosti za uveljavitev pomembnih Ïelezni-

‰kih transportnih poti skozi Slovenijo, hkrati pa

tudi moÏnosti lokalnega gospodarstva, ki bi jih k

njegovemu razvoju lahko prispevala sodobna

Ïelezni‰ka infrastruktura.

Nova Ïelezni‰ka proga Puconci-Hodo‰

(zgrajena 2001, vrednost 105 MEUR)
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NEDVOMNO PREDSTAVLJA PRIMERNO RAZVITO CESTNO OMREÎJE ZELO POMEMBEN DEL DRÎAVNE INFRASTRUKTURE IN OBENEM TUDI

VELIKO NACIONALNO BOGASTVO. UPRAVLJANJE IN GOSPODARJENJE S CESTNIM OMREÎJEM JE KOMPLEKSEN PROCES, NA KATEREGA

VPLIVA VRSTA DEJAVNIKOV, OD NARAVNIH, TEHNIâNIH, ZGODOVINSKIH, ALI SOCIOLO·KIH, V NAJVEâJI MERI PA PREDVSEM EKONOMSKIH

DEJAVNIKOV.

D
rÏave, ki imajo zgrajen sistem zmogljivega

cestnega omreÏja, ki temelji predvsem na

sodobnem avtocestnem sistemu, stremijo

predvsem k ohranjanju obstojeãe cestne infra-

strukture. Tiste drÏave, med njimi tudi Slovenija, ki

sodobnega avtocestnega sistema ‰e nimajo

dograjenega, pa so v slab‰em poloÏaju, saj morajo

poleg njegove izgradnje hkrati ohranjati in podalj-

‰evati Ïivljenjsko dobo obstojeãega omreÏja.

Obvladovanje prometnih tokov ali bolje reãeno

prometnih zastojev, izgradnja novih in vzdrÏeva-

nje obstojeãih cest, zmanj‰anje vpliva cestnega

prometa na okolje in izbolj‰anje prometne varno-

sti zahtevajo svojo ceno, ki je zaradi vedno veãjih

in upraviãenih zahtev uporabnikov vedno vi‰ja –

skratka, nara‰ãajoãi cestni promet in razvojne ter

gospodarske potrebe drÏave zahtevajo vedno

sodobnej‰o cestno infrastrukturo.

Pri tej kompleksni prometni problematiki pa seve-

da ne moremo mimo realnega zgodovinskega kon-

teksta, mimo konkretne ume‰ãenosti te problema-

tike v realno okolje. Dejstvo je, da ima drÏava, ki

naj vsem pod enakimi pogoji zagotavlja dostop do

sodobne in varne cestne infrastrukture, tudi druge

razvojne potrebe in da je potrebno re‰evati situ-

acijo tako znotraj znanih okvirjev kot tudi znotraj

razpoloÏljivih virov. Tradicionalno slovensko

iznajdljivost, tako ãlove‰ko kot podjetni‰ko, in

vedno veãjo odprtost do v svetu Ïe preizku‰enih

modelov bo potrebno veliko bolj kot doslej upo-

rabiti tudi pri snovanju in uresniãevanju razvoja

drÏavnega cestnega omreÏja. Ne smemo si zatiska-

ti oãi, da so “glavna ovira za trajnostni razvoj in

ohranjanje cestne mreÏe omejena finanãna sred-

stva”, saj bi to pomenilo, da si zatiskamo oãi pred

stvarnostjo, ki se kaÏe predvsem v ekonomski moãi

drÏave. Îe res, da je s tehniãnim znanjem moÏno

marsikaj re‰iti, je pa sprejemljivost tehniãnih ali

tehnicistiãnih re‰itev odvisna predvsem od njiho-

vega ekonomskega, druÏbenega, razvojnega in ‰e

kak‰nega vidika. Menim, da so ãasi velikih besed,

ne glede na trenutno predvolilno politiãno obdob-

je, za nami; menim, da se moramo obna‰ati pred-

vsem kot razsvetljeni in ne ozkogledi strokovnjaki.

Jasna vizija razvoja drÏavnega
cestnega omreÏja
Slovenija ima danes jasno vizijo razvoja svojega

drÏavnega cestnega omreÏja. Na segmentu ostalih

drÏavnih cest je pripravljen osnutek dolgoroãnega

razvojnega programa, ki temelji na zagotavljanju

bolj‰ih storitev uporabnikom ob soãasnem zmanj-

‰evanju eksternih stro‰kov prometa. Osnovni cilj

tega dolgoroãnega razvojnega programa je izbolj-

‰ati razmere na glavnih in regionalnih cestah in ob

njih, ohraniti obstojeão cestno mreÏo in tako pri-

spevati k trajnostnemu razvoju drÏave. Investicije

v ostalo drÏavno cestno omreÏje bo potrebno

usmerjati v odpravljanje ozkih grl v obstojeãi cest-

ni infrastrukturi, ki Ïe predstavljajo oz. bi pred-

stavljala omejitveni faktor gospodarskega in dru-

Ïbenega razvoja. Investicijski ukrepi bodo tako

prvenstveno usmerjeni v prepreãevanje pro-

padanja cestne infrastrukture, izbolj‰anje promet-

ne varnosti in zagotavljanje dostopnosti. Ob tem

je potrebno jasno povedati, da pomanjkanje javnih

finanãnih sredstev ne more biti izgovor za to, da

dopustimo propadanje ali zaviranje razvoja drÏav-

nega cestnega omreÏja.

Kar zadeva avtocestni sistem, ga od leta 1994 gra-

dimo z izjemno intenziteto: v ãasu, ki ga bomo ãez

nekaj dni zaznamovali s 30. obletnico zgraditve

prvega odseka slovenske ‰tiripasovne avtoceste

od Vrhnike do Postojne, smo lahko upraviãeno

ponosni na doseÏene rezultate Nacionalnega

programa izgradnje avtocest. Pa ne le po dolÏini

novozgrajenih kilometrov, ampak tudi po velikih

priloÏnostih, ki jih je slovenska gradbena stroka

Predavatelj
Gregor Ficko, univ. dipl. inÏ. grad.
Ministrstvo za promet

skupaj s spremljajoãimi strokami znala in zmogla

preleviti v izku‰nje, ki ji bodo koristile ne le pri

dvigu lastne strokovne samozavesti, paã pa tudi

pri preboju na zahtevne mednarodne trge.

DrÏavljani, uporabniki drÏavnega cestnega omreÏ-

ja, bi sicer temu prav gotovo ugovarjali, saj si Ïeli-

jo ‰e bolj pospe‰ene izgradnje avtocest – v to nas

prepriãujejo vse raziskave slovenskega javnega

mnenja, tudi zadnja, ki je bila zakljuãena v zaãetku

oktobra: po tej raziskavi celo 68 % slovenske jav-

nosti meni, da je treba gradnjo ‰e pospe‰iti,

dobrih 26 % jih meni, da naj gradnja poteka tako,

kot do sedaj, in le 1,7 %, da je treba gradnjo upo-

ãasniti.

Gradnja avtocest Ïe vseskozi od zaãetka uresniãe-

vanja programa predstavlja pomemben vir spod-

bujanja, rasti in razvoja narodnega gospodarstva.

Z gradnjo zmogljivih avtocest poveãujemo varnost

prevozov potnikov in blaga, povezujemo regional-

ne centre med seboj ter z lokalnimi skupnostmi in

evropskim prometnim prostorom. Z izgradnjo

avtocest se poveãuje zaposlenost in hkrati dviguje

konkurenãnost slovenskega gospodarstva.

Na Ministrstvu za promet trenutno potekajo inten-

zivne priprave strokovnih dokumentov, ki bodo

osnova za dokonãno izdelavo Resolucije o naci-

onalnem programu izgradnje avtocest, ki bo defi-

nirala kljuãne smernice izgradnje avtocestnega

omreÏja do leta 2010. Kot veste, je smer razvojne-

ga programa zelo jasna: na‰ cilj do konca leta

2005 je povezava Slovenije od Maribora do Kopra,

vzporedno pa gradnja tudi veãjega dela avtocest-

ne povezave od Karavank do ObreÏja. V tem ãasu

pa se moramo temeljito in tehtno pripraviti na to,

da tudi s partnerstvom javnega in zasebnega kapi-

tala, ãe bo to ekonomsko in ne le prometno in raz-

vojno upraviãeno, dokonãamo sedanji program do

ciljnega leta 2010. Ali je z narodnogospodarskega

Perspektive razvoja
cestnega omreÏja
predvsem z vidika izgradnje slovenskega avtocestnega sistema
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in razvojnega vidika ta ali neka druga letnica

prava, upo‰tevajoã realne moÏnosti tako drÏave

kot tudi partnerstva javnega in zasebnega kapita-

la, bomo morali dokazati skupaj s kolegi iz drugih

strok, predvsem z makroekonomisti.

Smernice Razvojnega programa
Smernice Razvojnega programa izgradnje avto-

cest v obdobju od leta 2002 do leta 2005 so prila-

gojene finanãnim zmoÏnostim Republike Slovenije

oziroma njenemu makrofiskalnemu scenariju v

tem obdobju, in sicer s ciljem:
■ doloãiti prioritetno gradnjo avtocestnih odse-

kov tistih smeri, ki so prometno najbolj obre-

menjene, obenem pa na njih po konãani gradnji

in predaji v promet pristopiti k takoj‰nji vzpo-

stavitvi cestninskega reÏima,
■ doloãiti modele, ki bodo definirali in ovrednotili

posamezne variante nadaljevanja gradnje avto-

cestnega omreÏja po letu 2005, predvsem v

kombinaciji vkljuãevanja koncesijske gradnje in

privatnega kapitala, oziroma iskanja dodatnih

virov financiranja (kohezijski skladi EU, drÏavni

skladi, dodatne trÏne dejavnosti DARS d.d. na

osnovi predloga statusnih sprememb DARS d.d.,

itd.), kot so sedaj opredeljeni v nacionalnem

programu (namenska sredstva, domaãi in tuji

krediti, cestnine). âe ti modeli ne bodo realizi-

rani, bo za dokonãanje programa po letu 2005

oziroma do leta 2010 zmanjkalo 1,1 milijarde

USD,
■ doloãiti modele, ki bodo z vidika razliãnih krite-

rijev (velikost in struktura sedanjih in prognozi-

ranih prometnih obremenitev, prometna politi-

ka, prometna varnost, regionalni razvoj, vplivi

na okolje, ekonomska upraviãenost oziroma

donosnost) definirali in ovrednotili prioriteto

gradnje posameznih avtocestnih odsekov pred-

vsem z vidika strokovnega in ne politiãnega

pristopa.

V razvitem svetu je sodelovanje javnega in zaseb-

nega kapitala pri razvoju, vzdrÏevanju in upravlja-

nju cestne infrastrukture dokaj pogosta oblika. Z

vstopom v EU bo Slovenija verjetno poãasi prevze-

mala tudi te modele, seveda ne samo zaradi razlo-

ga razloga, da jih ima Evropa. Tako pri avtocestah

kot tudi pri ostalem drÏavnem cestnem omreÏju

bo v okviru slovenskih razmer potrebno preuãiti

ekonomsko, razvojno in gospodarsko upravi-

ãenost tovrstnega sodelovanja, predvsem pa

ceno, ki jo bo zaradi tovrstnega sodelovanja plaãal

vsak od nas.

Morali pa si bomo zastaviti tudi vpra‰anje, kaj

lahko inÏenirska, predvsem gradbena stroka, na

razliãnih podroãjih naredi sama. Tukaj mislim

predvsem na aktiviranje t.i. notranjih rezerv, kar z

drugimi besedami pomeni laÏje uresniãevanje

zaãrtanih ciljev, ki jih bo definirala Resolucija o

nacionalnem programu izgradnje avtocest. Te

usmeritve se bodo morale kazati predvsem v:
■ omogoãanju kar najveãje liberalizacije konku-

renãnosti pri javnih razpisih za oddajo vseh del,

ki se izvajajo v sklopu gradnje avtocest,
■ aktiviranju domaãe gradbene projektive in ope-

rative k nadaljnemu tehnolo‰kemu razvoju,

aktiviranju notranjih potencialov v smislu zni-

Ïevanja stro‰kov, medsebojnemu povezovanju

in s tem veãji konkurenãnosti, s katero bi po

zakljuãku izgradnje avtocestnega omreÏja

lahko konkurirali tudi na mednarodnih razpisih

na trgu EU in izven nje,
■ popolni optimizaciji in racionalizaciji iskanja

re‰itev, tako pri ume‰ãanju tras avtocestnih

odsekov v prostor kot tudi kasneje pri izdelavi

projektno-tehniãne dokumentacije in pri grad-

nji (iskanje racionalnih materialov in tehnologij,

faznost gradnje), predvsem na tistih avtocest-

nih odsekih, kjer prognozirane prometne obre-

menitve tudi za dalj‰a ãasovna obdobja ne

opraviãujejo gradnje polnih avtocestnih preã-

nih profilov,
■ skrbni analizi in racionalizaciji vseh zahtevanih

pogojev, ki jih postavljajo razliãni zunanji

dejavniki (predvsem v fazi ume‰ãanja tras

avtocestnih odsekov v prostor) in katerih

odstotek vrednosti glede na vrednost celotne

investicije konstantno raste (arheologija, zah-

teve lokalnih skupnosti, obseÏne vodnogospo-

darske ureditve in za‰ãitni ukrepi zaradi vpli-

vov na okolje, ki so v primerjavi z veljavno

regulativo EU nadstandardni),
■ odpravi vseh vzrokov, tako zunanjih kot notra-

njih, ki so do sedaj kakorkoli vplivali na poveãe-

vanje investicijskih vrednosti posameznih

odsekov,
■ kasnej‰i realizaciji tistih projektov, ki so

sestavni del investicije, vendar ne predstavljajo

neposredne prometne funkcije avtoceste,
■ takoj‰nji fazni vzpostavitvi uãinkovitega in pra-

viãnega cestninskega sistema, ki bo vsakemu

uporabniku zaraãunal uporabo avtoceste po

sistemu “kolikor prevozi‰ – toliko plaãaj”,

obenem pa bo onemogoãil brezplaãno uporabo

avtoceste na posameznih odsekih.

âe bodo vse na‰tete naloge in smernice realizira-

ne s strani vseh zadolÏenih sluÏb in resorjev, tako

v drÏavni upravi kot tudi pri neposrednem izvajal-

cu nacionalnega programa avtocest DARS-u d.d.,

seveda ob zadostni politiãni podpori na nivoju

drÏave (Vlada RS, DrÏavni zbor RS), potem lahko

reãemo, da je glede na danes predstavljeni

scenarij – v odvisnosti od trenutne finanãne zmo-

Ïnosti drÏave – zakljuãek nacionalnega programa

izgradnje avtocest moÏen v letu 2010, v nasprot-

nem primeru pa je vsaka napoved letnice njegove-

ga dokonãanja samo in zgolj ugibanje.

Seveda pa ne smemo pozabiti, da tudi po dokonãa-

nju nacionalnega programa izgradnje avtocest ne

bomo nehali z gradnjo novih cest: ãakajo nas tako

imenovane preãnice, ki bodo, skupaj z avtocesta-

mi in drugimi obstojeãimi drÏavnimi cestami

sinergiãno vplivale na soÏitje razliãne, ne le cest-

ne infrastrukture.

a drÏavnega 
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Nagrade IZS za 
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dr. JAKOB LIKAR, univ. dipl. inÏ. rud.

MIKLAVÎ KRÎAN, univ. dipl. inÏ. str.

MIHA REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

VUKA·IN AâANSKI, univ. dipl. inÏ. grad.
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sti ter implementacijo najnovej‰ih tehniãnih in

tehnolo‰kih novosti in doseÏkov v gradbeni‰tvu, ki

pomenijo uspe‰no predstavitev le-teh v Sloveniji.

Optimalen poloÏaj trase avtoceste na delu viaduk-

ta Loãica je bil doseÏen z izdelavo ‰tudije ob

upo‰tevanju maksimalnega varovanja okolja,

gozda in vodnih tokov. Objekt odlikujejo:
■ skladna kompozicija velikosti razpetin in polo-

Ïaja podpor, ki je bila doloãena ob upo‰tevanju

morfologije poboãja z dolinami na konceh

viadukta, ter dispozicijsko, konstruktivno, sta-

tiãno in tehnolo‰ko pravilna konstrukcija

viadukta,
■ vi‰ina prekladne konstrukcije viadukta, oblika

intradosa ter prerez in oblika vmesnih podpor, ki

so oblikovno, konstruktivno in statiãno usklajeni,
■ specifiãna in racionalna konstrukcija votlih glo-

bokih vodnjakov velikega premera z minimal-

nim posegom v poboãje,
■ sodobna statiãna analiza viadukta s ‰tevilnimi

fazami gradnje, pri ãemer je bil izraãun defor-

macij kontinuirane veãrazponske konstrukcije z

VUKA·IN AâANSKI, 
univ. dipl. inÏ. grad.

NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

desetimi mizami izveden z upo‰tevanjem spre-

menljivih geolo‰kih razmer v funkciji ãasa,
■ sodobna in specifiãna tehnologija prostokon-

zolne gradnje prekladne konstrukcije viadukta,
■ elastiãno uravnoteÏenje prekladne konstrukcije

z zategami iz visokovrednega jekla, ki so sidra-

ne v tla ali temelje stebrov; to je zelo pogumna

in racionalna re‰itev, ki pri nas ‰e ni bila upo-

rabljena in je privzeta iz francoske literature,
■ reguliranje poloÏaja prekladne konstrukcije z

vrha visokih vmesnih podpor s sinhroniziranimi

pre‰ami, ki predstavlja zelo zahtevno in pri nas

prviã uporabljeno sodobno re‰itev,
■ potresna izolacija kot alternativna re‰itev pot-

resno varne konstrukcije, ki je bila pri projekti-

ranju in konstruiranju viadukta Loãica v

Sloveniji prviã uporabljena.

NAGRADA VUKA·INU AâANSKEMU ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI VIADUKTA LOÎICA JE

ISTOâASNO TUDI PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPE·NO

STROKOVNO DELO PROJEKTANTA, ZNANEGA TUDI KOT

ODLIâNEGA PEDAGOGA, IZ KATEREGA ·OLE JE IZ·LA VRSTA

ODLIâNIH SLOVENSKIH GRADBENIH INÎENIRJEV. VIADUKT

LOâICA JE IZREDEN TEHNOLO·KI DOSEÎEK, KI GA JE BILO

MOGOâE DOSEâI LE S KOORDINIRANIM SODELOVANJEM

VEâJEGA ·TEVILA VRHUNSKIH STROKOVNJAKOV S

POSAMEZNIH PODROâIJ IN RAZLIâNIH STROK, KAR JE PRI

GRADNJI ZAHTEVNIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV POSTALO

ÎE NUJA. NI PA VSAKOMUR DANO, DA MU TO USPE.

VSEKAKOR JE TO USPELO INÎENIRJU VUKA·INU

AâANSKEMU IN SKUPINI STROKOVNJAKOV (JANEZU

PUGLJU, MARKU ZVR·KEMU, PETRU GABRIJELâIâU, BOJANU

MAJESU, MARKU FA·ALEKU, MATEJU FISCHINGERJU,

MILENKU PRÎULJU, PAVLU SAJETU, JOÎETU HERGI,

ALEKSANDRU MILOJEVIåU IN MIRKU HAUSMAISTRU), KI SO

SODELOVALI PRI GRADNJI VIADUKTA LOÎICA.

K
onec julija 2002 je bil odprt avtocestni

pododsek Vransko – Trojane, na katerem je

bilo v izredno zahtevnih geolo‰kih in mor-

folo‰kih razmerah izvedeno veliko viaduktov, pre-

dorov ter opornih in podpornih konstrukcij. Po

zahtevnosti in velikosti projektiranja in izvedbe

izstopa viadukt Loãica.

Viadukt Loãica je zasnovan z dvema loãenima pro-

stokonzolno grajenima konstrukcijama. Oba

viadukta sta konstruirana kot kontinuirani pred-

napeti armiranobetonski konstrukciji, od katerih

vsaka sestoji iz 11 razpetin. DolÏina levega objekta

zna‰a 869, desnega dela pa 850 m. Najveãja raz-

petina tako levega kot desnega dela viadukta

zna‰a 125 m in je ena veãjih v Sloveniji.

Pri doloãanju poloÏaja trase avtoceste v obmoãju

poboãnega viadukta Loãica so interdisciplinarno

sodelovali projektant avtoceste, projektanti

viadukta, geomehaniki in recenzenti inÏenirja. Ta

sinergija se je pokazala in dokazala v izbiri izje-

mno uspe‰nih tehniãnih re‰itev z elementi izvirno-

Predsednik UO MSG g. Gorazd Humar, predsednik IZS mag ârtomir Remec in nagrajenec g. Vuka‰in Aãanski
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mag. ROBERT SKOBE, 
univ. dipl. inÏ. el.

OCENILI SMO, DA JE MAG. ROBERT SKOBE

POMEMBNO PRISPEVAL K USPE·NI

REALIZACIJI ZELO ZAHTEVNEGA PROJEKTA

NOTOL KOT CELOTE, ZATO VEMO, DA

NAGRADA INÎENIRSKE ZBORNICE

SLOVENIJE ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE S TO

PODELITVIJO PRIHAJA V PRAVE ROKE IN

NAJ BO TUDI SPODBUDA VSEM

SODELAVCEM NA PROJEKTU ZA

UVELJAVLJANJE KAKOVOSTI INÎENIRSKE

STROKE TUDI V PRIHODNJE.

N
OTOL je tovarna trdnih farmacevtskih

oblik z najvi‰jo stopnjo avtomatizacije v

Evropi. Tovarna ima tri objekte skupne

povr‰ine 23.124 m2, ‰tiri proizvodne otoke za gra-

nulirne linije, enajst proizvodnih otokov za

tabletirke, ‰tiri proizvodne otoke za draÏirne ali

oblagalne linije, dva proizvodna otoka za kapsulir-

ne linije in pakirne linije. Projektirana letna zmog-

ljivost je 2,5 milijarde tablet, obloÏenih tablet in

kapsul. Vstop materialov v proizvodne otoke pote-

ka iz zaprtih kontejnerjev skozi v strop vgrajene

dozirne prikljuãne postaje neposredno v procesno

napravo. Izstop izdelkov iz procesne naprave je

skozi v tla vgrajeno predajno postajo v kontejner.

Priklop in odklop kontejnerjev je povsem samode-

jen, prav tako horizontalni prevoz in skladi‰ãenje

v visoko regalnem skladi‰ãu. Roãna manipulacija

poteka samo s surovinami v tehtalnih otokih iz

originalne embalaÏe v kontejnerje, v katerih se na

me‰alnih napravah surovine zme‰ajo v homogeno

zmes. Vse naprave so raãunalni‰ko vodene na ‰ti-

tem obratu ocenjeni kot zelo zahtevni in v funkciji

izbolj‰anja same farmacevtske proizvodnje.

V Krki d.d. je bil pomemben in nepogre‰ljiv ãlan

jedra projektne skupine mag. Robert Skobe, in

sicer v funkciji namestnika direktorja projekta. Kot

namestnik direktorja projekta je mag. Robert

Skobe koordiniral ali neposredno opravljal mnoge

konkretne naloge, kot so koordinacija vseh naãr-

tov in ostale tehniãne funkcije, vkljuãno z detajl-

nim inÏeniringom proizvodne opreme za logistiko

in vodenjem mnogih podprojektov v projektu

NOTOL.

rih hirearhiãnih nivojih. Nekatere procesne enote

lahko obratujejo brez prisotnosti operaterjev celo

izmeno. DeÏurni tehnologi lahko nadzorujejo pro-

izvodne procese na “Ïivih” tehnolo‰kih shemah

preko modemov doma.

Naãrtovanje tovarne je veãinoma teklo v Krki d.d.

in drugih slovenskih firmah. Pri projektu so sode-

lovala tudi tuja podjetja. Vsi raãunalni‰ki progra-

mi, razen programov za nekatere proizvodne

naprave in transport, so delo slovenskih podjetij.

MontaÏo so izvedla veãinoma slovenska podjetja.

NOTOL je kot tovarna trdnih farmacevtskih oblik

zasnovana z najmodernej‰im naãinom take pro-

izvodnje. Kljub pomembnosti farmacevtskih teh-

nolo‰kih postopkov, so postopki, ki so re‰evali

naloge s podroãja logistike, raãunalni‰kega vode-

nja procesov, avtomatskih pralnih sistemov, infra-

strukturnih sistemov (klima, farmacevtske vode) v

Podpredsednik IZS g. Roman Lebar, predsednik IZS mag. ârtomir Remec in nagrajenec mag. Robert Skobe
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P
ot Jakoba Likarja vseskozi zaznamuje pre-

hajanje med formalnim pridobivanjem ‰ol-

ske oziroma strokovne izobrazbe in prido-

bivanjem izku‰enj v praksi. Po ‰olanju na Srednji

tehniãni ‰oli za kemijsko, metalur‰ko, rudarsko,

lesno in papirno stroko v Ljubljani se je zaposlil

kot pripravnik vodje revirja v jami pri Rudniku

Ïivega srebra v Idriji in se po ‰tirih letih jeseni

leta 1974 vpisal v prvi letnik Fakultete za naravo-

slovje in tehnologijo, VTO Montanistike, Odseka za

rudarstvo. Med ‰tudijem je v letih od 1975 do 1979

priloÏnostno delal na In‰titutu za matematiko,

fiziko in mehaniko – v Laboratoriju za mehaniko

tal in kot ‰tudent sodeloval pri raznih znanstveno

raziskovalnih nalogah, ki so bile izdelane pod vod-

stvom predstojnika laboratorija prof. dr. Ivana

Sovinca. Po konãanem ‰tudiju leta 1979 se je zapo-

slil na In‰titutu za matematiko, fiziko in mehaniko

Univerze v Ljubljani kot strokovni sodelavec. V

letih od 1980 do avgusta 1987 je strokovno delal

na podroãju geomehanike in geotehnike v gradbe-

ni‰tvu in v manj‰i meri na podroãju rudarstva.

Leta 1987 se je dr. Jakob Likar kot raziskovalec

zaposlil na Rudarskem in‰titutu Ljubljana, kjer je

kasneje ustanovil Geomehanski laboratorij. Od

marca leto‰njega leta je tudi direktor In‰tituta za

rudarstvo, geotehnologijo in okolje. Marca 1995 je

uspe‰no zagovarjal doktorsko disertacijo z naslo-

vom “Analiza mehanizmov nenadnih izbruhov pre-

moga in plina v premogovnikih”, ki jo je izdelal

pod mentorstvom prof. dr. Uro‰a BajÏlja.

Od leta 1991 pa do danes je njegovo strokovno delo

usmerjeno predvsem na podroãje gradnje podze-

mnih prostorov za najrazliãnej‰e namene (podze-

mne garaÏe, cestne in Ïelezni‰ke predore), s

posebnim poudarkom na statiãnih analizah in

dimenzioniranju podpornih ukrepov. Tako je sku-

paj s sodelavci med drugim izdelal statiãne izraãu-

ne podpornih ukrepov za cestna predora

Pletovarje in Golo rebro, za predor Lucija in pre-

dor Golovec. V istem obdobju je vodil tudi raziska-

ve in projektiranje sanacijskih ukrepov za stabili-

zacijo cestnih teles na razliãnih obmoãjih v

Republiki Sloveniji, kjer so bili prisotni zemeljski

plazovi.

V zadnjih letih je na strokovnem podroãju pred-

vsem aktiven kot odgovorni vodja projektov in

odgovorni projektant cestnih predorov v okviru

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in ârni

Gori ter Ïelezni‰kih predorov za potrebe gradnje

nove Ïelezni‰ke povezave Slovenija – MadÏarska.

Njegov inovativen pristop k projektiranju cestnih

in Ïelezni‰kih predorov danes omogoãa optimalno

in kakovostno gradnjo omenjenih objektov.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje doc. dr.

Jakobu Likarju nagrado za inÏenirske doseÏke na

podroãju projektiranja cestnih predorov v okviru

izgradnje avtocest v Sloveniji.

NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

dr. JAKOB LIKAR, 
univ. dipl. inÏ. rud.

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

PODELJUJE DOC. DR. JAKOBU LIKARJU

NAGRADO ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE NA

PODROâJU PROJEKTIRANJA CESTNIH

PREDOROV V OKVIRU IZGRADNJE AVTOCEST

V SLOVENIJI.

Nagrajenec dr. Jakob Likar, predsednik UO MSRG dr. Îeljko Vukeliã in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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MIKLAVÎ KRÎAN, 
univ. dipl. inÏ. str.

M
iklavÏ KrÏan je svojo strokovnost in

inÏenirsko du‰o izkazal na celi vrsti pro-

jektov urejanja energetske oskrbe posa-

meznih objektov, industrijskih kompleksov, naselij

in mest. Med njegovimi uspe‰no realiziranimi pro-

jekti ‰e posebej izstopa projekt daljinskega ogre-

vanja mesta Ljubljane. S premi‰ljeno tehniãno

zasnovo ter ‰tevilnimi ‰tudijami in analizami je

projekt utemeljil tako s podroãja racionalnosti in

ekonomske upraviãenosti, kot tudi s podroãja

pozitivnih uãinkov projekta na varovanje okolja.

Kot glavni projektant je bil najbolj aktiven v prvih

desetih letih realizacije projekta, saj so bili v tem

obdobju skorajda vsi glavni projekti vroãevodne-

ga in parnega omreÏja ter prikljuãnih postaj v

Ljubljani njegovo delo. V kasnej‰em obdobju je

aktivno sooblikoval naãrte ‰iritve in posodabljanja

daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane.

Inovativnosti in izvirnosti re‰itev v njegovih pro-

jektih ni manjkalo. OmreÏje daljinskega ogrevanja

se je v Ljubljani priãelo ‰iriti po letu 1960, to je v

obdobju splo‰nega pomanjkanja materialov in

opreme, zato je bila uspe‰nost projekta moãno

odvisna od inovativnosti in izvirnosti projektant-

skih re‰itev. Uveljavil je model natanãno izdelane

projektne dokumentacije s premi‰ljenimi tehniãni-

mi re‰itvami ter strogo postavljenimi zahtevami

za kvaliteto izvedbe in nadzora gradnje, zato je

magistralno omreÏje, ki je bilo po njegovih naãrtih

zgrajeno pred skoraj 40 leti, ‰e vedno v tehniãno

odliãnem stanju in predstavlja hrbtenico celotne-

ga omreÏja daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane.

Daljinsko ogrevanje mesta Ljubljana je v 40 letih

svojega razvoja preseglo prikljuãno moã 1.000 MW

in se razvilo v enega najveãjih in najuspe‰nej‰ih

sistemov daljinskega ogrevanja. Sistem na podro-

ãju mesta Ljubljane predstavlja uãinkovit vir

toplotne energije, ki je za mesto neprecenljive

vrednosti.

MiklavÏ KrÏan je kot glavni projektant omreÏja za

daljinsko ogrevanje mesta Ljubljane ustvaril

pomemben inÏenirski doseÏek, ki si vsekakor

zasluÏi vse spo‰tovanje tehniãnih kolegov inÏenir-

jev, priznanje ter zahvalo ‰ir‰e skupnosti in po

tolikih letih uspe‰nega delovanja projekta tudi

nagrado InÏenirske zbornice Slovenije za inÏenir-

ske doseÏke.

MIKLAVÎ KRÎAN JE BIL DOLGOLETNI

VODILNI PROJEKTANT INSTALACIJ IN

ENERGETSKIH SISTEMOV, MENTOR

·TEVILNIM MLADIM INÎENIRJEM IN

PREDSTAVNIK V ·TEVILNIH STROKOVNIH

ZDRUÎENJIH. BIL JE EDEN OD AKTIVNIH

POBUDNIKOV USTANOVITVE INÎENIRSKE

ZBORNICE SLOVENIJE IN DOLGOLETNI

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA STROKOVNE

IZPITE V MATIâNI SEKCIJI STROJNIH

INÎENIRJEV.

Nagrajenec g. MiklavÏ KrÏan, predsednik UO MSS g. Andrej Pov‰iã in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

MIHA REMEC, 
univ. dipl. inÏ. grad.

SO LJUDJE, KI S SVOJIM ZNANJEM IN

DELOM USPE·NO PROMOVIRAJO

INÎENIRSKO STROKO IN JI S TEM DVIGUJEJO

DRUÎBENI UGLED. ·E POSEBEJ JE ZA NAS

POMEMBNO, âE SO TAKI STROKOVNJAKI

âLANI INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE,

SAJ JE TO ISTOâASNO TUDI POTRJEVANJE

NJENEGA POSLANSTVA.

N
amen nagrad, ki jih je letos uvedla IZS, je

potrjevanje pomembnih inÏenirskih do-

seÏkov njenih posameznih ãlanov. To je

priloÏnost, ko moramo Slovenci ubeÏati iz pla‰ãa

na‰e Ïe skoraj prisloviãne skromnosti, vãasih zavi-

te tudi v tanãico zavisti. Nagrade opozarjajo na

pomembne doseÏke v stroki in gradijo na‰o sku-

pinsko inÏenirsko in na koncu koncev tudi naci-

onalno samozavest. Danes se nam v gradbeni

inÏenirski stroki ni treba sramovati pred drugimi,

tudi veãjimi tehniãno razvitimi narodi, ampak

lahko glavo nosimo pokonãno. To lahko poãnemo

tudi zaradi ljudi, kakr‰en je gospod Miha Remec,

univ. dipl. inÏ. grad., eden od najuglednej‰ih pro-

jektantov termoenergetskih in industrijskih objek-

tov v Sloveniji in tujini. Celotno svoje izjemno plo-

dno in ustvarjalno Ïivljenje je posvetil projektira-

nju in vodenju projektov.

Gospod Miha Remec je diplomiral na gradbenem

oddelku Fakultete za gradbeni‰tvo in geodezijo v

Ljubljani ter ‰e istega leta priãel strokovno pot

projektanta pri firmi ZUEBLIN v Stuttgartu v

Nemãiji. Po letu dni dela v tujini se je vrnil in bil

dve leti zaposlen na Fakulteti za gradbeni‰tvo in

geodezijo v Ljubljani kot asistent pri predmetu

Statika. Od leta 1963, ko se je zaposlil v inÏenir-

skem biroju Elektroprojekt, je do leta 2002, ko se

je upokojil, pri isti firmi projektiral ‰tevilne termo-

energetske in industrijske objekte doma in v tujini.

Imel je tudi posebno sreão, ki si jo Ïeli vsak pro-

jektant, da so bili praktiãno vsi projekti, ki jih je

naãrtoval, tudi realizirani. Vsi ti doseÏki priãajo o

uspe‰nih in inovativnih zasnovah, ki jih je prispe-

val s svojim znanjem, ustvarjalnim instinktom,

trdim delom in uspe‰nim vodenjem svoje ekipe. V

svoji strokovni karieri je pre‰el vse razvojne stop-

nje inÏenirja od samostojnih strokovnih del statika

do vodje projekta za najzahtevnej‰e objekte ter-

moelektrarn do moãi 1000 MW. Sodeloval je pri

projektiranju in gradnji ‰tevilnih industrijskih

objektov, predvsem v Sloveniji, na Kosovu, v Bosni

in Hercegovini, Nemãiji in takratni Sovjetski zvezi.

Od objektov, ki jih je projektiral, oziroma pri njiho-

vi zasnovi in izgradnji sodeloval kot konzultant, je

potrebno izpostaviti toplarne na Kosovu, Hrva‰-

kem in v Bosni ter vse termoelektrarne v Sloveniji,

tovarno avtomobilov Kine‰ma, petrokemijski kom-

binat v Schwedtu, tovarno vlaknenk Lesonit v

Ilirski Bistrici, tovarno vlaknenk Lesna v Oti‰kem

Vrhu in veã objektov v sklopu tovarne Belinka

Ljubljana.

Realizirane projektne re‰itve, ki jih je izbral in

doloãil inÏenir Miha Remec, kaÏejo na veliko mero

inÏenirskega obãutka za optimalne konstrukcijske

re‰itve in tudi inovativen pristop pri re‰evanju

najteÏjih inÏenirskih problemov. Tako je na primer

problem temeljenja posameznih vitalnih objektov

v TE ·o‰tanj re‰il s takrat originalno idejo, ki bi jo

danes imenovali seizmiãna izolacija temeljev.

Dolga Ïivljenjska pot dana‰njega nagrajenca gos-

poda Mihe Remca, prepletena s ‰tevilnimi uspe‰ni-

mi inÏenirskimi re‰itvami, nam je lahko vzpodbu-

den zgled in zato smo ‰e bolj prepriãani, da izro-

ãamo nagrado v prave roke.

Nagrajenec g. Miha Remec, predsednik UO MSG g. Gorazd Humar in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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NAZIVI

âastni ãlan InÏenirske 
zbornice Slovenije

FRANC PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.

mag. JANEZ LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.

GORAZD PUST, univ. dipl. inÏ. grad.

Prof. Dipl. Ing. KARL KLING
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P
riãakovali bi, da se bo v letih pred upokoji-

tvijo umiril in zmanj‰al svoje aktivnosti pri

uveljavljanju inÏenirskih strok v graditelj-

stvu. Vendar ne. Tudi v letih pred upokojitvijo je

ves ãas aktivno deloval pri mnogih in zelo razliãnih

projektih, ki so potekali v zbornici. Kljub temu, da

nikoli ni bil visok funkcionar zbornice, pa je s svo-

jim delom v zbornici pustil neizbrisen peãat.

Mlaj‰im je bil in je ‰e vedno vzor s svojo pre-

danostjo in delavnostjo. Veliko svojega neizmer-

nega znanja in avtoritete je vloÏil v uveljavljanje

enakopravnosti strok v InÏenirski zbornici Slo-

venije, kar ni bila vedno lahka naloga. Znatno je

pripomogel k uskladitvi programov za strokovne

izpite znotraj Matiãne sekcije tehnologov in dru-

gih inÏenirjev. Aktivno je sodeloval v uredni‰kem

odboru glasila zbornice in do danes vanj tudi sam

pisal.

Nedavno pa si je zadal ‰e izredno teÏko nalogo

priprave, uskladitve in uveljavitve minimalnih

tarifnih pogojev za delo vseh inÏenirskih strok,

zdruÏenih v zbornici. Delo, ki se ga loteva s skupi-

no kolegov, veliko ga je Ïe opravljenega, je stro-

kovno izredno zahtevno in naporno. Franc Peãov-

nik je kljub vsem teÏavam, ki ga spremljajo, prepri-

ãan v uspe‰en zakljuãek prevzete naloge, ki bo

prviã v Sloveniji posku‰ala poenotiti tarife znotraj

na‰ih inÏenirskih strok.

Na‰teta dejstva so nedvomno zadosten dokaz pri-

spevka Franca Peãovnika k strokovnosti in vsebin-

ski kakovosti delovanja zbornice, dokaz, ki ga ni

mogoãe spregledati, in dokaz, ki ga je nedvomno

potrebno nagraditi. InÏenirska zbornica Slovenije

z zadovoljstvom in Ïeljo po nadaljnjem skupnem

delu v zbornici sprejema gospoda Franca Peãovni-

ka za svojega ãastnega ãlana.
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FRANC PEâOVNIK, 
univ. dipl. inÏ. str.

GOSPOD FRANC PEâOVNIK JE EDEN IZMED
USTANOVNIH âLANOV INÎENIRSKE ZBORNICE

SLOVENIJE. KO POSKU·AMO OPREDELITI
AKTIVNOSTI, KI KARAKTERIZIRAJO NJEGOVO
AKTIVNOST NA PODROâJU GRADITELJSTVA,

KMALU UGOTOVIMO, DA JE LE TEH TOLIKO, DA
BI SE V NA·TEVANJU VSEH ZAGOTOVO

IZGUBILI. IZKU·NJE SO NE SAMO ·TEVILNE,
TEMVEâ TUDI RAZNOVRSTNE IN PREDVSEM

BOGATE. NAJ OMENIMO LE, DA JE BIL PRI
IZGRADNJI VEâ BLOKOV V TERMOELEKTRARNI

·O·TANJ EDEN KLJUâNIH SODELAVCEV.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan g. Franc Peãovnik in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak



M
ag. Janez Lajovic je ãlanom zbornice in

‰ir‰i javnosti znan ne le kot arhitekt,

temveã tudi kot velik zagovornik in

borec za ustreznej‰e priznavanje vloge inÏenirja

projektanta v procesu investicijske graditve in v

druÏbeni sceni nasploh ter borec za praviãnej‰e

vrednotenje dela inÏenirja v praksi. V svojih ‰tevil-

nih ãlankih, javnih nastopih in diskusijah je vedno

dobronamerno, toda strokovno kritiãno analiziral

dogajanje na podroãju naãrtovanja, projektiranja

in gradnje objektov, kakor tudi pomanjkljivosti

zakonodaje s tega podroãja. Vztrajno je dajal

pobude in predlagal re‰itve za izbolj‰anje sedanje-

ga stanja na tem podroãju. Poleg tega si Ïe vsa

leta prizadeva za izvedbo predvsem tistih nateãa-

jev, ki omogoãajo pridobitev kvalitetnih, strokov-

nih in izvirnih re‰itev, kar je naletelo na ustrezen

odziv tudi pri investitorjih.

Ker je deloval v veãini organov InÏenirske zborni-

ce Slovenije, v zadnjem mandatu tudi kot njen

podpredsednik, je s svojim znanjem in izku‰njami

ter aktivnim vkljuãevanjem v delo organov veliko

prispeval k re‰evanju vsakodnevnih problemov,

pripravi predlogov InÏenirske zbornice Slovenije

za izbolj‰anje zakonov in predpisov s podroãja

graditve objektov ter vsebinskemu oblikovanju

aktov zbornice. Marsikateri njegov predlog bo

vtkan v novo zakonodajo, ki je ravno v postopku

sprejemanja. Pri tem pa je kot vztrajen sogovornik

znal in zmogel upo‰tevati stali‰ãa tudi drugih

posameznikov in strok ter sprejemati kompromi-

sne zakljuãke. S tak‰nim strokovnim sodelovanjem

in taktom je prav gotovo veliko prispeval k uvel-

javljanju ter profiliranju InÏenirske zbornice

Slovenije. âestitamo!
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mag. JANEZ LAJOVIC, 
univ. dipl. inÏ. arh.

DrÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak, ãastni ãlan mag. Janez Lajovic in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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I
deji, ki je tlela Ïe nekaj let, je dal moÏnost

realizacije prenovljeni Zakon o graditvi objek-

tov iz leta 1996. Takrat je skupina pobudnikov

pristopila k organizaciji prve skup‰ãine InÏenirske

zbornice Slovenije, ki je potekala 17.3.1997. Na tej

skup‰ãini je bil kot ugleden strokovnjak, organiza-

tor in vsestransko dinamiãen ãlovek za prvega

predsednika InÏenirske zbornice Slovenije izvoljen

Gorazd Pust, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva.

Njegova najveãja zasluga je sodelovanje pri posta-

vitvi osnovnega koncepta delovanja InÏenirske zbo-

rnice Slovenije in matiãnih sekcij, pri pripravi cele

vrste aktov zbornice in prenosu teh aktov v upora-

bo. Gorazd Pust je vzpostavil tudi zgledno sodelo-

vanje z resornim Ministrstvom za okolje in prostor.

Kot inÏenir z dolgoletno prakso na vodilnih polo-

Ïajih, tudi v tujini, je v zaãetnem obdobju delova-

nja zbornice nekaj teh izku‰enj, pa tudi novih idej,

lahko prena‰al v delovanje v zbornici. Tako se je

po njegovem konceptu InÏenirska zbornica Slove-

nije iz zdruÏenja, v katerem so bili prvotno zdruÏe-

ni le projektanti, raz‰irila v zdruÏenje, v katerem

se zdruÏujemo vsi sodelujoãi pri graditvi objektov.

Njegova zasluga je tudi vzpostavitev stikov z

Bavarsko inÏenirsko zbornico in preko nje vzpo-

stavitev stikov za zaãetek sodelovanja v evropskih

inÏenirskih zdruÏenjih

Gorazd Pust je bil predsednik do srede leta 1999.

Vsekakor je s svojim delom v zaãetnih letih

delovanja InÏenirske zbornice Slovenije postavil

osnove, ki so v uporabi ‰e danes in dal odmeven

peãat delu zbornice in njenim prvim korakom

uveljavljanja.
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GORAZD PUST, 
univ. dipl. inÏ. grad.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan g. Gorazd Pust in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak

GORAZD PUST JE BIL EDEN OD POBUDNIKOV

ZA USTANOVITEV INÎENIRSKE ZBORNICE

SLOVENIJE.



Z
aãetni razgovori in ‰tevilni koristni nasveti

ob prvih korakih delovanja na‰e zbornice

so prerasli v vedno bolj aktivno mednaro-

dno sodelovanje bliÏnjih deÏel in Ïe v letu 1998 je

bila podpisana pogodba o sodelovanju med slo-

vensko in bavarsko inÏenirsko zbornico. 

Prof. Kling je bil pobudnik in je tudi nudil tako

strokovno, kot organizacijsko podporo pri usta-

navljanju inÏenirskih zbornic v vzhodnoevropskih

drÏavah in drÏavah biv‰e Jugoslavije in njihovem

povezovanju z inÏenirskimi zbornicami drÏav

Evropske skupnosti, predvsem z namenom uskla-

ditve in poenotenja vsebine in pristojnosti inÏenir-

skih zbornic.

S stali‰ãa InÏenirske zbornice Slovenije so ‰e

posebej pomembna prizadevanja nagrajenca za

vzpostavitev enotnih tarifnih pogojev in vzajemno

priznavanje poklicnih in zakonskih pristojnosti

pod skupno streho bodoãe Evropske inÏenirske

zbornice.

Prof. Klinga cenimo kot velikega strokovnjaka,

odliãnega vodjo, predvsem pa kot dobrega prijate-

lja Slovenske inÏenirske zbornice, zato smo popol-

noma prepriãani, da gre naziv ãastnega ãlana

InÏenirske zbornice Slovenije kot prvemu tujcu v

prave roke.

Prof. Karl Kling, naj se vam na koncu ‰e enkrat naj-

lep‰e zahvalimo za vse, kar ste v preteklih letih

storili za na‰o zbornico. Veselimo se naslednjih

skupnih korakov na poti v Evropsko skupnost.
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Prof. Dipl. Ing. KARL KLING

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan Prof. Dipl. Ing. Karl Kling in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak

PROF. KARL KLING JE BIL KOT PREDSEDNIK

BAVARSKE INÎENIRSKE ZBORNICE ZA

GRADITEV PRVI TUJI PREDSEDNIK, KI JE

VZPOSTAVIL SODELOVANJE Z INÎENIRSKO

ZBORNICO SLOVENIJE ÎE KMALU PO NJENI

USTANOVITVI IN KONSTITUTIVNI SKUP·âINI

LETA 1997.
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V ãasu od podpisa smo pogodbo o sodelovanju

oÏivili. Maribor danes predstavlja nov mejnik v

sodelovanju. Postali smo prijatelji. Sodelujemo pri

gradnji skupne hi‰e z imenom Evropa. Borimo se

za prepoznaven status na‰ega poklica. Povezu-

jemo poobla‰ãene inÏenirje. Pripravljamo se za

nastop v skupni Evropi. âutimo, da pripadamo teh-

ni‰ki inteligenci na‰ih drÏav. Zavzemamo se za

napredek. Postavljamo kamne bodoãnosti. Smo

oporniki druÏbe za skupno dobro, odgovornost,

neodvisnost in za‰ãito potro‰nika. InÏenirji so

temelji vsakega gospodarstva.

Danes je zgodovinski dan za Slovenijo. V Evro-

pskem parlamentu v Strasburgu se je zbralo 200

delegatov iz evropskih drÏav in drÏav, ki se bodo

Evropski uniji pridruÏile leta 2004. Danes bo prviã

vsak jezik simultano prevajan v 23 jezikov. Danes

bodo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu

spregovorili prviã. Strasburg je razobesil sloven-

sko zastavo. Pozdravljam zastopnike pridruÏujoãih

se ãlanic.

1. maja 2004 bo, tako so vãeraj v Bruslju zakljuãili

zunanji ministri drÏav Evropske unije, evropska

vizija postala resniãnost.

Slovenija je lahko ponosna. DrÏava je v vrhu. Njeni

drÏavljani imajo najvi‰ji bruto nacionalni produkt

med vsemi drÏavami kandidatkami. Leta 2000 je

zna‰al prihodek na posameznika 9800,00 evrov.

Kupna moã zna‰a 71 % povpreãja kupne moãi v

Evropski uniji. Gospodarska rast bruto nacionalne-

ga produkta zna‰a v ãasu od priãetka pristopnih

pogajanj 3,4 %. V gospodarstvu izstopa podatek,

da je 52 % bruto nacionalnega produkta ustvarje-

nega v storitvenem sektorju. InÏenirji imajo pri

tem velik deleÏ.

Dana‰nji Dan inÏenirjev in arhitektov v Mariboru je

znak izbruha. Ukvarjate se s prometom, okoljem,

razvojem prostora, prostorskim redom, stanovanj-

sko gradnjo in novim zakonom o graditvi v spreje-

manju. Tako kot vedno doslej lahko raãunate na
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Zahvala 
Prof. Dipl. Ing. KARL KLING

”

Spo‰tovani g. drÏavni sekretar, JoÏe Novak,

spo‰tovani g. predsednik InÏenirske zbornice

Slovenije, mag. ârtomir Remec,

spo‰tovani g. predhodni predsednik InÏenirske

zbornice Slovenije, Gorazd Pust,

spo‰tovani g. Ïupan mesta Maribor, Boris Soviã,

kolegice in kolegi, cenjeni gosti.

S
hvaleÏnostjo in veseljem sem pri‰el v

Maribor na va‰ Dan inÏenirjev in arhitek-

tov, ki ga organizira InÏenirska zbornica

Slovenije. Naj danes ob tej priloÏnosti obnovim

nekatera doloãila Pogodbe o sodelovanju med

Bavarsko inÏenirsko zbornico in InÏenirsko zbor-

nico Slovenije, sklenjeno 25. marca 1998: dogovor

o partnerskem sodelovanju, poklicni solidarnosti

in ãlove‰kem povezovanju.

na‰o pomoã. Besedilo na‰ega zakona o graditvi je

sprejelo vseh 16 nem‰kih deÏel.

DrÏavni sekretar, sprejmite ta na‰ zakon o gradi-

tvi, ki bo uveljavljen v vseh nem‰kih deÏelah.

Pravica graditi, pravica posega v prostor in pravi-

ca posega v okolje temeljijo na varnosti, normah

in skupnem dobrem. Razmerje drÏavno-privatno je

v njem na novo definirano.

V bavarskem parlamentu bo v letu 2003 na osnovi

soglasno sprejetega novega nem‰kega zakona o

graditvi noveliran tudi na‰ bavarski zakon o gradi-

tvi. Morda se lahko uãimo drug od drugega ?

Spo‰tovani predsednik, dragi prijatelj ârtomir

Remec!

Danes sem postal ãastni ãlan InÏenirske zbornice

Slovenije. To je zame velika ãast. Priznanje spreje-

mam ganjen, vesel in hvaleÏen. Sprejemam ga tudi

v imenu svojih kolegic in kolegov Bavarske inÏe-

nirske zbornice, ki so s svojo vizijo in dejanji pri-

pomogli na skupni poti v Evropo. Vi osebno in

InÏenirska zbornica Slovenije s svojimi ãlani lahko

tudi v prihodnje raãunate na mojo brezmejno in

trdno podporo ter solidarnost. Zahvaljujem se

vam za ãlove‰ko povezanost, ki nas bo povezovala

‰e veliko prihodnjih let.

Bavarski lev iz nymphenbur‰kega porcelana in ‰ãit

svobodne deÏele Bavarske sta moji darili. V na‰i

domovini ob slovesni priloÏnosti, kot je dana‰nja,

pojemo na‰o deÏelno himno “Bog bodi s tabo,

deÏela Bavarska”.

Zahvaljujoã, da Ïivimo skupaj v miru, svobodi in

dostojanstvu, in da lahko delujemo, vas pozdravljam

z besedami “Bog bodi s tabo, drÏava Slovenija”.

Prof. Dipl. Ing. Karl Kling
Predsednik Bavarske inÏenirske zbornice

Prof. Dipl. Ing. Karl Kling, predsednik Bavarske inÏenirske zbornice,

ãlan predsedstva Nem‰ke zvezne inÏenirske zbornice

”
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Vabimo vas na

predstavitev nove sistemske 
zakonodaje s podroãja graditve objektov

“ZGO-1 in ZUreP”,

VABILO

DNEVNI RED:
9:00 – 9:15 minister mag. Janez Kopaã, MOPE Pozdrav in uvodne besede

9:15 – 10.45 g. Nikolaj Vladimirov, ga. Alenka Kumer, MOPE ZUreP

10:45 – 11:00 Odmor za kavo

11:00 – 12:30 g. TomaÏ Marijan Jegliã, ga. Sabina ·erko, MOPE ZGO-1

12:30 – 13:15 dr. Miroslav Pregl, MOPE Gradbeni predpisi

13:15 – 14.30 drÏavni sekretar g. JoÏe Novak, MOPE Nadaljnje aktivnosti pri pripravi

generalna sekretarka IZS, mag. Barbara ·kraba podzakonskih aktov

Odgovori na vpra‰anja

Razprava

Zakljuãek

Predstavitev je brezplaãna. UdeleÏba je omejena (100 mest).

Prijave sprejema ga. Petra Kavãiã, IZS, na tel. ‰t. 01-547-33-17 do zasedbe mest.

Dodatne informacije prejmete na tel. ‰t. 01-547-33-17.

ki je bila sprejeta konec novembra 2002 in bo stopila v veljavo s 1. 1. 2003.

Predstavitev bo potekala 15.1.2003
v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, Jar‰ka cesta 10 b, Ljubljana.

Zakona nam bodo predstavili pisci zakonov, 

t.j. predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo: minister mag. Janez Kopaã, 

drÏavni sekretar JoÏe Novak ter njuni sodelavci.
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DONATORSKA AKCIJA 

Za ponovno oÏivitev
delovanja Slovenske
inÏenirske zveze

V
InÏenirski zbornici Slovenije smo se odloãi-

li, da bomo Slovenski inÏenirski zvezi po-

magali pri ponovni oÏivitvi njenega de-

lovanja. Zato pozivamo zainteresirano javnost k

vkljuãitvi v donatorsko akcijo, v kateri zbiramo

finanãna sredstva za ponoven zagon dejavnosti

Slovenske inÏenirske zveze. Zato pozivamo vse

organizacije, da se odloãite, da glede na pomemb-

nost va‰e organizacije v slovenskem prostoru pri-

pomorete Slovenski inÏenirski zvezi pri njenem

delovanju ter s tem delovanju vseh inÏenirjev

doma in tudi v tujini.

Priãakovana vi‰ina donacije je 50.000,00 SIT.

Seveda pa bomo veseli, ãe boste glede na va‰e

moÏnosti lahko prispevali veãji znesek. Veseli

bomo, ãe se nam boste prikljuãili.

InÏenirska zbornica Slovenije bo imena vseh dona-

torjev objavila v svojem ãasopisu Novo v IZS, ki ga

vsakokrat odpo‰ljemo na 9000 naslovov, in sicer v

za to posebej odprti in oblikovani rubriki. Dona-

torje bomo objavili s polnim imenom in logotipom.

Prosimo vas, da va‰ donatorski prispevek Slovenski

inÏenirski zvezi nakaÏete na njihov transakcijski

raãun ‰t. 19140-5000016063 (davãna ‰tevilka

15627799), na naslov InÏenirske zbornice Slovenije

(petra.kavcic@izs.si) pa istoãasno po‰ljite podatke –

va‰e polno ime in logotip za objavo v Novo v IZS.

Podjetja, ki so Ïe prispevala svoje donatorske prispevke 
za oÏivitev delovanja Slovenske inÏenirske zveze. 

Akcija zbiranja donacij se nadaljuje – naj zgledi vleãejo.
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