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BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

Na majski seji je Upravni odbor IZS sprejel odloãi-

tev, da se najprej v okviru matiãnih sekcij izvede

razprava o dosedanjem delu in pripravijo predlogi

izbolj‰av oz. sprememb, ki se bodo usklajevali na

koordinacijah predsednika. Konãni predlog doku-

menta bo obravnavan na zakljuãni konferenci,

kamor nameravamo povabiti tudi zunanje strokov-

njake s podroãja zborniãnega delovanja in zakono-

daje.

Priãakujemo, da se boste v polnem ‰tevilu aktivno

vkljuãili v proces izbolj‰av delovanja na‰e inÏenir-

ske zbornice in prispevali ãim veã konstruktivnih

predlogov za bolj uãinkovito in ãlanom prijazno

zbornico. K sodelovanju vabimo tudi vsa projektiv-

na podjetja, ki so kljub spremembi zakonodaje

ostala v na‰em seznamu in vidijo priloÏnost

uspe‰nega sodelovanja tudi v prihodnosti.

Îe v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in

vas lepo pozdravljam.

as neizprosno teãe in pribliÏujemo se Ïe

deseti obletnici delovanja InÏenirske zbor-

nice Slovenije. Dobro se zavedamo min-

ljivosti preteklih uspehov, zato Ïelimo na osnovi

celovite analize notranjih in zunanjih dejavnikov

oblikovati jasne cilje in strategijo delovanja IZS do

leta 2010, ki jih bomo predstavili na zakljuãni kon-

ferenci v mesecu septembru.

Upravni odbor InÏenirske zbornice Slovenije je Ïe

konec preteklega leta sprejel odloãitev, da morajo

strokovne sluÏbe zbornice poveãati aktivnosti v

odnosu z resornim ministrstvom, predvsem na

podroãju sprememb gradbene zakonodaje, izbolj-

‰ati komunikacijo s ãlanstvom zbornice na osnovi

e-poslovanja in ponuditi ãlanom storitve, ki jim

bodo v pomoã pri vsakodnevnem delu.

V preteklem obdobju smo bili priãa razliãnim

razlagam o smislu in potrebnosti gospodarskih in

poklicnih zbornic. Res je, da so bili temelji poklic-

nih zbornic postavljeni Ïe davnega leta 1913, ‰e v

okviru avstro-ogrske monarhije. Slovenci smo

dobili svojo inÏenirsko zbornico s sedeÏem v

Ljubljani med obema vojnama. Po 2. svetovni vojni

je zbornica mirovala do ustanovitve dana‰nje IZS

v samostojni Sloveniji leta 1997.

mag. ârtomir REMEC, 
univ.dipl.inÏ.grad.

predsednik InÏenirske 
zbornice Slovenije

Spo‰tovani ãlani zbornice!

â
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Ponovne spremembe
sistemske zakonodaje

mag. Barbara ·KRABA, univ.dipl.inÏ.grad.
Generalna sekretarka IZS
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA GLASILA NOVO v IZS

V
lada Republike Slovenije je v letni program

dela za leto 2006 zapisala, da bo do 30. 7.

2006 sprejela Zakon o ureditvi doloãenih

vpra‰anj s podroãja urejanja prostora, do 17. 12.

2006 Zakon o urejanju prostora in do 20. 12. 2006

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gra-

ditvi objektov. Sprejem slednjega je obvezen iz

razloga uskladitve besedila s tremi evropskimi

direktivami, t.j. Direktivo sveta o pribliÏevanju za-

konov in drugih predpisov drÏav ãlanic, ki se nana-

‰ajo na gradbene proizvode, Direktivo sveta o izva-

janju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zah-

tev na zaãasnih ali premiãnih gradbi‰ãih in

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pri-

znavanju poklicnih kvalifikacij.

Pripravo sprememb zakonodaje s podroãja ureja-

nja prostora je Ministrstvo za okolje in prostor

praktiãno priãelo v sredini leta 2005, ko je na

spletnih straneh objavilo predlog Zakona o uredi-

tvi doloãenih vpra‰anj s podroãja urejanja prosto-

ra, ki so se nana‰ala na prostorske akte obãin. Mi-

nistrstvo je predlagalo obravnavo zakona po nuj-

nem postopku, vendar Vlada Republike Slovenije

sklepa o sprejemu besedila ni sprejela. V decem-

bru 2005 je Ministrstvo na svoji spletni strani

javno objavilo teze za novo prostorsko zakonoda-

jo, letos februarja pa ‰e osnutek Zakona o prostor-

skem naãrtovanju, s ãimer je le tega poslalo v

medresorsko obravnavo.

Na podlagi navedenega in razgovora z ministrom

Janezom Podobnikom in njegovimi sodelavci v

zaãetku marca 2006 lahko ugotovimo, da bo Minis-

trstvo Zakon o urejanju prostora nadomestilo z

novim Zakonom o prostorskem naãrtovanju, zako-

na o graditvi objektov pa ne bo napisalo na novo,

temveã ga bo spremenilo in dopolnilo.

Osnutek Zakona o prostorskem naãrtovanju iz

februarja 2006 je v svojem besedilu obsegal Ïe

tudi nekatere faze postopka dovoljevanj. Iz tega se

je dalo sklepati, da bi se po novem postopek dovo-

ljevanj, ki ga sedaj celovito doloãa Zakon o graditvi

objektov, v bodoãe urejal tako z Zakonom o pro-

storskem naãrtovanju kot tudi spremenjenim Za-

konom o graditvi objektov. Glede na to, da bo

Ministrstvo po nam posredovanih informacijah k

pripravi sprememb Zakona o graditvi objektov pri-

stopilo ‰ele po posredovanju Zakona o prostor-

skem naãrtovanju v vladni postopek, smo ministra

Podobnika na sestanku v marcu opozorili na to-

vrstno neustreznost osnutka in predlagali, da se

postopek dovoljevanj obravnava v celoti v spreme-

njenem Zakonu o graditvi objektov, pri ãemer naj

se zdruÏi v enoten postopek vsa dovoljevanja po

sedanjem Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o

varstvu okolja.

V pismu iz marca 2006 nas je generalna direktori-

ca Direktorata za prostor gospa Metka âernelã

obvestila, da je Ministrstvo naknadno sprejelo

odloãitev, da se dovoljevanje posegov v prostor iz

besedila Zakona o prostorskem naãrtovanju izklju-

ãi in se ga na novo uredi v spremembah Zakona o

graditvi objektov.

Spremembam zakonodaje na podroãju urejanja

prostora in graditve objektov smo iz razloga aktu-

alnosti v tej ‰tevilki namenili osrednje mesto. V

rubriki Aktualno tako najdete stali‰ãa zbornice,

matiãnih sekcij in komisij do tez za novo prostor-

sko zakonodajo, osnutka Zakona o prostorskem

naãrtovanju, predloga Zakona o arhitekturi, izena-

ãevanja/primerljivosti strokovnih in znanstvenih

naslovov po obstojeãem in bolonjskem izobraÏe-

valnem sistemu ter predloge zbornice za spre-

membo postopkov dovoljevanj in ureditve poobla-

stil v spremenjenem Zakonu o graditvi objektov.

Îelim vam prijetno branje.
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Postopki po ZUreP in ZGO (in
ZVO) in potrebne podloge:
1. Predlagamo poenostavitev postopka pridobi-

tve gradbenega dovoljenja za manj zahtevne

in enostavne objekte ter uvedbo dvofaznega

postopka (lokacijsko in gradbeno dovoljenje)

za zahtevne objekte in objekte z vplivi na

okolje.

2. S tem v zvezi podpiramo MOPov predlog

ponovne uvedbe lokacijskega dovoljenja

(poleg gradbenega dovoljenja), ãe predstavlja

lokacijsko dovoljenje kar objava lokacijskega

naãrta v uradnem listu, vendar le za zahtevne

objekte in za objekte z vplivi na okolje, med-

tem ko smatramo, da se pri:

— enostavnih objektih, kjer po ZGO-1 zado‰ãa

pridobitev lokacijske informacije (pridobi-

tev gradbenega dovoljenja ni potrebna),

predvidi priglasitev del,

— enostavnih in manj zahtevnih objektih, kjer

je po ZGO-1 potrebna pridobitev gradbene-

ga dovoljenja, predvidi kontrolo bistvenih

zahtev ob izdelavi poenostavljenega PGD,

katerega vsebino bi bilo potrebno definira-

ti, le ta pa ne bi smela vsebovati samo arhi-

tekturnega izgleda ampak nujno tudi kon-

trolo stabilnosti in ‰e kaj.

3. V povezavi s predhodno alinejo ocenjujemo

kot potrebno preveritev doloãil o vsebini loka-

cijske informacije. Lokacijska informacija naj

bi ostala in bi bila realen izpis iz dokumentacij

o prostoru, ki pa bi morala biti v kratkih rokih

aÏurirana.

4. Predlagamo, da se pri nameravani gradnji zah-

tevnega objekta in objekta z vplivi na okolje

predvidi obvezno izdelavo lokacijskega naãrta

in da naj bo lokacijski naãrt izdelan na idej-

nem projektu, katerega stopnja obdelave je

vi‰ja kot po danes veljavni zakonodaji.

5. Predlagamo preuãitev loãevanja postopkov za

pridobitev (lokacijskega in) gradbenega dovo-

ljenja za stavbe in za infrastrukturne objekte.

6. Îe v fazi priprave sprememb ZUrePa je potreb-

no doloãiti, katere vrste dokumentacije bo

doloãil/doloãal ZGO, kaj je njihov namen in

katera vrsta dokumentacije iz ZGO je Ïe podlo-

ga za posamezno fazo v ZUreP. Zavzemamo

se, da bi bila dokumentacija in imenovanja

skozi celotno proceduro, ne glede na to, kateri

zakon jih obravnava, enotna.

7. Predlagamo, da se kot podlogo za variantne

re‰itve po ZUreP predvidi »idejne re‰itve«, ki

jih je potrebno v ZGO ‰e doloãiti. Glejte na‰o

analizo ZGO-1 iz septembra 2005.

8. Smatramo, da bi se morali s pridobitvijo loka-

cijskega dovoljenja zakljuãiti vsi postopki

vezani na okolje (PVO, okoljevarstveno soglas-

je). Podloga, ki bi to omogoãala, bi bil dober

idejni projekt s stopnjo obdelave vi‰je od

dana‰nje, saj izdelava PVO na trenutno veljav-

ni stopnji idejnega projekta ni moÏna. Glejte

na‰o analizo ZGO-1 iz septembra 2005.

9. Zato predlagamo, da se za potrebe izdelave

PVO (skladno z ZVO) in za potrebe izdelave

lokacijske dokumentacije (skladno z ZUreP) ne

i‰ãe/doloãa nove vrste projektne dokumenta-

cije, ampak se uporablja kakovost projektne

dokumentacije na nivoju idejnega projekta (in

ne idejne zasnove) kot ga definira ZGO-1.

Znotraj MOP (med posameznimi direktorati) pa

je potrebno uskladiti zahteve za izdelovalca

PVO in lokacijskega naãrta.

10. Predlagamo, da se iz PGD izloãi prostorski del

(in se ga prenese v lokacijski naãrt) in da se

vanj vkljuãi veã tehniãnih vsebin. Izjema bi bil

PGD za enostavne in manj zahtevne objekte,

za katere po na‰em predlogu (iz tã. 1) ne bi

bilo potrebno pridobiti lokacijskega dovolje-

nja, kjer bi PGD imel prostorski del, vendar v

bistveno milej‰i obliki, kot ga zahteva sedanji

pravilnik.

11. Poostriti je potrebno nadzor nad izvajanjem

gradnje. Po na‰i oceni so gradbene in‰pekcije

danes pre‰ibke (tako ‰tevilãno kot tudi stro-

kovno). Vrniti jim je potrebno veãjo moã, tudi

moã, da zaprejo gradbi‰ãe, ãe ocenijo za

potrebno.

12. Predlagamo, da se gradbeni in‰pektorji delijo

po strokah (gradbeni, strojni, elektro in drugi

inÏenirji) in da imajo opravljen ustrezen

strokovni izpit po ZGO ter so ãlani poklicne

zbornice.

13. Predlagamo, da se v zakon doda doloãilo (kot

ga imajo v Nemãiji), da se gradnja brez naãr-

tov in kontrole/revizije bistvenih zahtev ne

sme izvajati.

14. Sistematiãno je potrebno pristopiti k re‰eva-

nju problema pomanjkanja strokovnosti in

usposobljenosti organov, ki so udeleÏeni v

postopku graditve in urejanja prostora, saj pri

njihovem delu ne more in ne sme zado‰ãati le

poznavanje upravnih postopkov. Za potrebno

ocenjujemo, da imajo tudi delavci opravljen

ustrezen strokovni izpit po ZGO.

15. Menimo, da izdelava prostorskih aktov iz raz-

loga potrebnosti multidisciplinarnega pristopa

ne more in ne sme biti monopol prostorskih

naãrtovalcev in arhitektov. Pri njegovi izdelavi

morajo biti vkljuãene vse stroke. Predlagamo,

da naj ga izdela tisti, ki ima prevladujoãe zna-

nje o objektu, ki se ga namerava graditi.

AKTUALNO –  spremembe  in  dopo ln i tve  p rostorske  in  g radbene  zakonoda je

Stali‰ãe IZS do MOP-ovih tez
za novo prostorsko zakonodajo

Delovna skupina za analizo ZGO-1

V PREJ·NJI ·TEVILKI GLASILA SMO OBJAVILI REZULTATE ANALIZE ZGO-1, KI SMO JO IZDELALI NA ZBORNICI. NA PODLAGI TEZ ZA

NOVO PROSTORSKO ZAKONODAJO, KI JIH JE LANI DECEMBRA NA SVOJI SPLETNI STRANI OBJAVILO MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN

PROSTOR (MOP), SMO NA ZBORNICI PRIPRAVILI PRIPOMBE IN SVOJE PREDLOGE ZA UREDITEV DOLOâENIH VPRA·ANJ NA

PODROâJU PROSTORSKEGA NAâRTOVANJA IN GRADITVE OBJEKTOV. Z NJIMI SMO SEZNANILI MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

JANEZA PODOBNIKA IN NJEGOVE SODELAVCE NA SESTANKU V ZAâETKU MARCA. NA·A STALI·âA DO PREDLOGA MOP ZA NOVO

PROSTORSKO ZAKONODAJO IN NA·I PREDLOGI SO RAZVIDNI IZ NADALJEVANJA TEGA PRISPEVKA.

f
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Uporaba prostorskih podatkov za
prostorsko naãrtovanje:
16. Predlagamo, da se s posebnim predpisom eks-

plicitno predpi‰e potrebno vsebino, kvaliteto

in obliko geodetskih podlag v odvisnosti od

vrste in namena prostorskega akta ter uredi

minimalni nabor ostalih geolociranih strokov-

nih podlag in njihovo kvaliteto.

17. Predlagamo, da se predvidi izdelavo popisa

prostorskih podatkov potrebnih za izdelavo

prostorskega akta (odvisno od vrste in

namena akta), oceno stro‰kov morebitne

izbolj‰ave podatkov ter naãin financiranja

izbolj‰av podatkov.

Zagotoviti vzpostavitev interdisciplinarne komisi-

je za pripravo strokovnih podlag za izdelavo in

prikaz prostorskega akta, katere ãlan mora

biti tudi posebej usposobljen geodet.

18. Predlagamo zagotovitev potrjevanja ustrezno-

sti prostorskih podatkov, ki se uporabijo kot

strokovne podlage ali pa podlage za prikaz

prostorskega akta.

a. Velja naj tudi za >sektorske< prostorske

podatke

b. Posebna pozornost je potrebna na obmoã-

jih, na katerih bo moÏna izdaja dovoljenja

za poseg na prostor na podlagi prostorske-

ga naãrta obãine (brez sprejema lokacijske-

ga ali ureditvenega naãrta)

c. Prostorske podatke lahko potrdi le dodatno

usposobljen poobla‰ãeni geodet

19. Predvideti je potrebno posebna usposabljanja

geodetov in prostorskih naãrtovalcev za upo-

rabo prostorskih podatkov v procesu prostor-

skega naãrtovanja.

Doloãanje gradbenih parcel in
naãrt zakoliãbe objektov:
20. Predlagamo, da se v primeru, da prostorski

akt vsebuje naãrt gradbenih parcel, predvidi,

da mora le tega potrditi poobla‰ãeni geodet

ali dodatno usposobljen prostorski naãrtova-

lec.

21. Ocenjujemo, da lahko naãrt parcele in naãrt

zakoliãbe v projektu za poseg v prostor oziro-

ma v projektu za graditev (odvisno od bodoãe

ureditve) potrdi le poobla‰ãeni geodet.

Dovoljevanje posegov v prostor:
22. Nujno je potrebno v okviru prostorske zakono-

daje predvideti postopek prenosa meje prav-

nega reÏima v naravo (postopek se v predlogu

ZEN ukinja).

23. Izpis omejitev v prostoru in meril in pogojev

za urejanje prostora iz prostorskih aktov

(sedaj lokacijska informacija) je potreben

dokument, ki obãanom poda koristne informa-

cije o moÏnostih prometa z nepremiãninami

oziroma moÏnosti za izvedbo posega v pro-

stor. Zelo pomembno je, da je investitor Ïe v

tej fazi opozorjen na soglasja, ki jih bo

potreboval in lahko predvidi stro‰ke priprave

dokumentacije.

24. Menimo, da je zelo dobro, da so obrazci enotni

za vso drÏavo.

25. Menimo, da mora zato tak‰en izpis ostati, se

pa naj spremeni:

a. Vsebina izpisa je odvisna od namena (veã

moÏnih oblik kot sedaj)

b. Strogo se omeji ‰tevilo parcel za katere se

izpis izdeluje oziroma ustrezneje uredi

zaraãunavanje takse (veãje kot je obmoãje

veã plaãa‰)

c. K vlogi, v primeru da gre za gradnjo, mora

stranka podati skico Ïelenega posega na

kopiji uradnega katastrskega naãrta

d. V izpisu se doloãi ali je potrebna izdelava

projekta za poseg v prostor oziroma ali je

izpis zadostna podlaga za izdelavo projekta

za gradnjo (v tem primeru mora biti jasen

in izãrpen — prostorski akti)

e. Upravni delavec na obãini mora sam preso-

diti, ali je k izpisu potrebno dodati tudi gra-

fiãno prilogo

f. Zagotovi se usposabljanje upravnih delav-

cev obãin, ki izdeluje tak‰ne izpise

26. Prostorski akti morajo ponujati zadosti podat-

kov za izdajo tak‰nega izpisa in morajo biti

zato izdelani strukturirano

27. Strinjamo se z uvedbo priglasitve del za eno-

stavne objekte:

a. Lokacijska informacija je potrebna,

pomembno pa je, da se v njej poda natanã-

ne usmeritve glede moÏne lokacije in

soglasja, ki jih bo investitor potreboval

b. Pomembno je, da je k priglasitvi priloÏena

lokacija objekta na uradnem katastrskem

naãrtu (naãrt potrdi poobla‰ãeni geodet)

Prostorski informacijski sistem:
28. Zelo dobra in pomembna je odloãitev o zbira-

nju podatkov kot pomoã obãinam za izdelavo

prostorskih aktov, vendar je kljuãnega pome-

na zagotovitev opisa kvalitete podatkov in nji-

hov vpis v evidence

29. Ni jasen odnos prostorskega informacijskega

sistema do sistema zbirk prostorskih podat-

kov?

30. Menimo, da vzpostavitev SZPP v skladu z

ZUreP-1 zagotavlja trajnostno vzdrÏevanje

podatkov, ki redno prehajajo iz vira, ki je za to

pristojen — iz tez za prostorski informacijski

sistem to ni razvidno.

31. Zato je pomembno, da se zagotovi ustrezna

kvaliteta in uradnost podatkov ter s tem njiho-

vo vzdrÏevanje. Priporoãamo, da MOP predpi‰e

formate in naãin posredovanja podatkov pro-

storskih aktov in drugih pravnih reÏimov ter

zagotovi uradnost podatkov. Tako bodo poda-

tki uporabni tudi za druge procese (na primer:

vrednotenje, obdavãenje).

f
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1. Uvod
Osnovne usmeritve vseh komentarjev slonijo

na tezah, ki jih je kot pripombe sprejel UO IZS

v februarju 2006 in z njimi seznanil ministra

za okolje in prostor Janeza Podobnika in nje-

gove sodelavce v marcu 2006.

Îe uvodoma moramo navesti nekaj teh tez:
■ Sedanji postopki niso tako slabi, da bi jih bilo

potrebno z novo ali popravki stare (sedanje)

zakonodaje popolnoma zru‰iti in postavljati na

novo.
■ Pogosto menjavanje zahtev zakonodaje in

celotne terminologije ni smiselno.
■ Trditve o dolgotrajnih in kompliciranih postop-

kih so vãasih preveã posplo‰ene. Veãina teÏav

izvira iz nepoznavanja zahtev, neusklajenosti

in preveã loãenem obravnavanju postopkov po

ZGO, ZUreP in ZVO. Problemi so tudi v predolgih

predvidenih rokih, predvsem v delih, ki jih

obravnavata ZUreP in ZVO, po drugi strani pa

se ti roki ‰e dodatno prekoraãujejo in sicer tudi

v aktivnostih, za katere je zadolÏena drÏava.
■ Poenostavitve postopka naj ne bi ‰le v smer

enega dovoljenja za graditev za vsako ceno

(celo veãinsko vezano na prostorsko in okolje

varstveno problematiko). Mnenja smo, da bi

morali za vse zahtevne objekte postopek voditi

preko lokacijskega naãrta (ki ob objavi postane

nekak‰no lokacijsko dovoljenje). Temu naj sledi

gradbeno dovoljenje.
■ Menimo, da bi bilo primerno veãino objektov

obravnavati preko lokacijskih naãrtov, ki pa bi

morali biti prilagojeni zahtevnosti in namenu

objekta, in bi bila obravnavanja preko »uredi-

tve s prostorskim redom« prej izjema.
■ Menimo, da je lokacijska informacija smiselna,

posebej ãe bi bila bolje strokovno pripravljena

in podprta s prostorskimi izvedbenimi akti.
■ Ugotavljamo, da so nekatere poenostavitve, ki

jih je prinesel ZGO-1, celo pretirane. 

Nekatere od teh tez bomo v analizi postopkov ‰e

dopolnili.

2. Osnovni prikaz postopkov —
postopek za enostavne 
objekte — slika A

Osnovni prikaz

Prikazana je osnovna delitev postopkov glede na

zahtevnost objektov in ureditev prostora, upo‰te-

vajoã sedanjo zakonodajo.

Glede na splo‰ne teze je potrebno poudariti, da bi

bilo zaÏeleno, da se ãim veã zahtevnih in manj

zahtevnih objektov izvaja po proceduri, kjer je

prostor re‰en z lokacijskim naãrtom. Na vseh nivo-

jih to seveda pomeni pripravo ustrezne prostor-

ske izvedbene dokumentacije oziroma smiselno

preureditev sedanje (npr. PUP, ureditveni naãrti) v

lokacijske naãrte.

Posamezni postopek ali aktivnost je v sliki oznaãe-

na s ‰tevilko, ki jo zaradi laÏjega razumevanja na-

vajamo med tekstom.

Splo‰no tudi velja, da bi morali ponovno prevetriti

kategorizacijo objektov glede na zahtevnost (1) in

morda zniÏati kriterije, po drugi strani pa bolj

upo‰tevati tehnolo‰ke pogoje.

Postopek za enostavne objekte:

Lokacijska informacija naj ostane, vendar naj bo

popolnej‰a. Predlagamo, da (vsaj pri enostavnih

objektih) Ïe nadomesti projektne pogoje.

Tudi pri objektih, kjer gradbeno dovoljenje ni

potrebno (4), bi bilo primerno, da se zaradi evi-

dence uvede »priglasitev gradnje«.

3. Postopek za manj zahtevne in
zahtevne objekte – slika B

Glavna delitev postopka je vezana na ureditev

prostora (2). Ponovno predlog: ãim veã objektov

obravnavati na osnovi pripravljenih lokacijskih

naãrtov (3). Za pripravo le-teh pa skraj‰ati in poe-

nostaviti postopke. 

Predlog: za manj zahtevne in zahtevne objekte (ki

niso drÏavnega pomena in ki nimajo veãjega vpli-

va na okolje) izvesti postopek za lokacijski naãrt v

enem krogu in ne kot je sedaj predpisano v dveh

krogih. Skraj‰ati tudi predvidene terminske okvire,

v katerih je potrebno posamezni postopek izvesti

(po ZUreP in ZVO) in vgraditi zakonske varovalke

(podobno kot v ZGO-1), ki bi udeleÏence v postopku

prisilile, da bi bili postopki pri izdelavi lokacijskih

naãrtov ãasovno kraj‰i. Objava lokacijskega naãrta

naj v praksi pomeni »lokacijsko dovoljenje« z

vsemi pogoji, ki omogoãajo izdelavo PGD in vlogo

za izdajo gradbenega dovoljenja brez iskanja

novih soglasij.

Na postopek, ki je predviden v primeru, da je pro-

stor urejen po prostorskem redu, pa imamo

naslednje pripombe:

Praksa kaÏe predvsem pomanjkljivost oziroma

pasti za investitorja in projektanta v dejstvu, da si

sam doloãa bodoãe soglasodajalce. Dejstvo je, da

je v tem primeru lokacijska informacija (8) najveã-

krat zgolj formalizem in da se po izdelani idejni

zasnovi (9) pri bodoãih soglasodajalcih pridobijo

projektni pogoji (10) in po teh izdela PGD (11), na

katerega se i‰ãe soglasje. 

AKTUALNO –  spremembe  in  dopo ln i tve  p rostorske  in  g radbene  zakonoda je

Postopki pridobivanja
gradbenega dovoljenja
Komentarji k dosedanjim postopkom in praksi s predlogi za spremembe

Ivan LEBAN, univ.dipl.inÏ.el.
âlan komisije za sistemske zakone

NAMEN PRISPEVKA JE, S KOMENTARJI K DANA·NJIM POSTOPKOM IN PRAKSI, POSKU·ATI K RAZMI·LJANJU PRITEGNITI âIM ·IR·I KROG

UDELEÎENCEV V POSTOPKU GRADITVE IN VZPODBUDITI FORMIRANJE PREDLOGOV, KAKO NAJ POSTOPKI PRIDOBIVANJA GRADBENEGA

DOVOLJENJA POTEKAJO V BODOâE. ZA LAÎJE KOMENTIRANJE SMO UPORABILI DIAGRAME POTEKA, KI PRIKAZUJEJO DANA·NJE STANJE.

UPORABLJENI SO NAMENSKO PREDELANI IN DOPOLNJENI DIAGRAMI, KI SO BILI OBJAVLJENI V ·T. 30/2003 NOVO V IZS.

f
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f

V tem trenutku se pojavljajo problemi v dveh

smereh:
■ v postopku se ugotovi, da investitor in/ali pro-

jektant (Ïe pri iskanju projektnih pogojev) ni

upo‰teval in kontaktiral kak‰nega soglasoda-

jalca,

■ da so projektni pogoji bodoãih soglasodajalcev

tako ohlapni, da ti spreminjajo svoje zahteve

oziroma raz‰irjajo zahtevnost obdelave (preko

meje PGD) v postopku pridobivanja soglasij

(13) za PGD.

Re‰itev vidimo v naslednjem:
■ Lokacijska informacija naj bo popolnej‰a,

predvsem v smislu, da bi doloãala, kdo so

soglasodajalci. Seveda se pri tem lahko posta-

vi dilema, ki je bila prisotna Ïe ob nastajanju

ZGO-1: ali ne bi bilo potrebno imeti ob vlogi za

izdajo (popolnej‰e) lokacijske informacije pri-

loÏeno Ïe tudi neko dokumentacijo? Takratna

ideja je bila, da bi to bile idejne zasnove (9), ki

pa so se kasneje pomaknile v fazo postopka po

pridobitvi lokacijske informacije. MoÏna bi bila

re‰itev, da poda seznam soglasodajalcev za

manj zahtevne objekte upravni organ Ïe v

lokacijski informaciji, za zahtevne pa bi (ãe bi

investitor tako Ïelel) upravni organ raz‰iril

lokacijsko informacijo s soglasodajalci, ko bi

se mu predloÏile idejne zasnove (9). Tak

postopek seveda ne bi smel vplivati na ãasovni

potek procedure. S takim naãinom bi morali

eliminirati moteãe moÏnosti, ki jih daje nov 64.

ãlen ZGO-1, ki omogoãa, da se vedno znova

pojavljajo novi soglasodajalci.
■ Glede dileme o obsegu projektne dokumenta-

cije in detajlih, ki jih zahtevajo soglasodajalci v

PGD, pa bi se morala ta meja doloãiti v Pravil-

niku ali pa bi se morali soglasodajalci (tu gre

predvsem za komunalno infrastrukturo) obve-

zati, da s projektnimi pogoji Ïe podajo svojo

standardno zahtevano re‰itev.

Pri tem postopku dajemo v razmislek tudi nasled-

nji predlog: pri manj zahtevnih objektih (pred-

vsem ob popolnej‰i lokacijski informaciji – tako

kot je predlagano zgoraj) izpustiti stopnjo idejnih

zasnov (9) in iz lokacijske informacije (8) preiti

kar v izdelavo PGD (11).

4. Postopek za objekte
drÏavnega pomena, ki se
urejajo s prostorskim redom –
slika C

Gradbeno dovoljenje za objekte drÏavnega pome-

na v primeru, da je prostor obdelan s prostorskim

redom, sicer lahko pridobivamo po proceduri pri-

kazani na sliki B, vendar se pri tem po ZVO pred

izdelavo PGD (11 na sliki B) vpleteta ‰e izdelava

PVO (presoja vplivov na okolje) in pridobivanje

okoljevarstvenega soglasja - dovoljenja.

Lahko pa gradbeno dovoljenje pridobivamo tudi

po postopku, ki ga predvideva 55. ãlen ZGO-1,

AKTUALNO –  spremembe  in  dopo ln i tve  p rostorske  in  g radbene  zakonoda je
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torej da se po pridobitvi lokacijske informacije (3)

izdela idejni projekt (4), na podlagi katerega pri-

pravi upravni organ smernice za izdelavo PGD (6),

pri ãemer preko javne obravnave (7) od bodoãih

soglasodajalcev zbere projektne pogoje (9). Ta

postopek naj bi bil alternativa tistemu, ki je prika-

zan na sliki B, s tem da vlogo vodenja postopka

prevzema drÏava.

Glavni pomislek pri tem je ali je smiselno dopu-

‰ãati in navajati toliko alternativnih re‰itev, ki

povzroãajo pri projektantih in investitorjih obilo

nejasnosti. Z upo‰tevanjem predlogov, vezanih na

postopek po sliki B (predvsem v smislu doloãanja

soglasodajalcev), bi lahko postopek po 55. ãlenu

ZGO-1 ukinili, ‰e posebej ob tezi, da bi morali biti

zahtevni objekti in objekti z vplivi na okolje obrav-

navani preko ureditve z lokacijskim naãrtom.

5. Postopek za objekte
drÏavnega pomena, ki se
urejajo z lokacijskim naãrtom –
slika D

Postopek je v nekoliko poenostavljeni obliki pri-

kazan na sliki D.

Postopek urejajo kar trije zakoni ZUreP, ZVO in

ZGO, ki so v dosedanji dikciji proceduralno slabo

usklajeni, predvsem kar se tiãe potrebne doku-

mentacije in njenega poimenovanja. Predlagamo

poenotenje naziva dokumentacije in uporabo le

nekaj vrst te dokumentacije.

Îe pri pripravi »strokovnih re‰itev v variantah«

(6) se pojavi vpra‰anje, kak‰na dokumentacija je

to. Idejne zasnove to niso, saj niso v variantah, pa

tudi njihov namen je drug. Predlagamo, da se

uvede Ïe znan pojem »idejne re‰itve«. Te podaja-

jo variantne tehniãne in prostorske re‰itve, ki jih

lahko ovrednotimo. S tem bi poenotili postopek z

ZJN in uredbo o izdelavi investicijske dokumenta-

cije, kjer so idejne re‰itve tehniãna podlaga za

izdelavo predinvesticijskih zasnov.

Bistvena pripomba pa se nana‰a na nevzdrÏno

sedanjo ureditev, ko postopek po ZVO (Zakon o

varstvu okolja) ureja problematiko neodvisno od

ZUreP. Tako se pripravlja lokacijski naãrt formal-

no neodvisno od procedure in zahtev po ZVO

(izdelava PVO, njegov obseg, ãasovni postopki do

pridobitve okoljevarstvenega soglasja (18)). V pra-

ksi se zato Ïe dogaja, da zahteve po ZVO izniãuje-

jo sprejete re‰itve v lokacijskem naãrtu po ZUreP.

Oba postopka je potrebno nujno zdruÏiti oziroma

postopek predviden po ZVO (14, 18 in ostali nepri-

kazani postopki) vkljuãiti v izdelavo lokacijskega

naãrta (npr. pred 9). Postopke po ZVO je potrebno

bistveno skraj‰ati in zmanj‰ati njihovo zahtev-

nost. Pri tem bi bilo potrebno tudi doloãiti, katera

dokumentacija je podlaga za izdelavo lokacijske-

ga naãrta in za pridobivanje okoljevarstvenega

soglasja - dovoljenja (18). f
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Predlagamo, da se definira, da je za lokacijski

naãrt kot tudi za PVO in okoljevarstveno soglasje

to idejni projekt po ZGO-1 z nekaj specifiãnimi

dodatki. Izmi‰ljevanje novih dokumentacij in novih

imen za Ïe poznano dokumentacijo ni potrebno.

Ker pa apeliramo, da bi se ãim veã objektov (tudi

manj zahtevnih in zahtevnih) urejalo preko loka-

cijskih naãrtov, bi bilo primerno za take objekte

na sliki D prikazan postopek poenostaviti, pred-

vsem v naslednjem:

■ za vsako ceno ni potrebno izdelovati strokov-

ne re‰itve v variantah (6),
■ skraj‰ati in poenostaviti zaãetne aktivnosti (2,

3, 4) ali jih celo opustiti,
■ javne razgrnitve (9, 11, 12) izvesti samo v enem

krogu,
■ ãasovne termine za posamezne aktivnosti

(predvsem odobravanje in pripombe) skraj‰ati.

6. Postopki pri rekonstrukciji
objektov

ZGO govori le o tem, da so postopki enaki kot pri

novogradnji, pri ãemer pa je potrebno dokazovati

‰e ustreznost nosilnosti in Ïe vgrajenih gradbenih

proizvodov. Nikjer pa ni opredeljeno, po kateri

proceduri se vodi postopek za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja.

Praksa in navodila MOP kaÏejo, da je potrebno

uporabiti postopek prikazan na sliki B in to na

naãin, kot da bi bil prostor urejen s prostorskim

redom. Pri tem se postavlja vpra‰anje ali je za

rekonstrukcije res potrebna in upraviãena zahte-

va po tak‰nem postopku (preko lokacijske infor-

macije, IDZ, projektnih pogojev, PGD, soglasij), ‰e

posebej v primeru, pri katerem ne spreminjamo

izgleda objekta, okoljevarstvenih in drugih pogo-

jev, a posegamo v konstrukcijo in izbolj‰ujemo

tehnologije.

Ali ne bi bilo prav, da bi za ta postopek, ki bi se

zaãel le z lokacijsko informacijo (ki bi morda dolo-

ãila kak‰en dodatni projektni pogoj), predvideli kar

izdelavo PGD (enaka predpostavka, kot da bi bil

narejen lokacijski naãrt) brez iskanja soglasij?

Menimo, da bi se le v primeru, da bi se ob rekon-

strukcijah spreminjali parametri vplivov na okolje,

moral vkljuãiti ‰e (poenostavljen) postopek po

ZVO.

Predlagamo, da se jasneje in enostavneje oprede-

li postopek, ki je potreben za rekonstrukcijo

objektov.

7. Postopek za vzdrÏevalna dela
ZGO-1 je predvidel, da pri rednih vzdrÏevalnih

delih in pri investicijskih vzdrÏevalnih delih na

infrastrukturnih objektih ni potrebno pridobiti

gradbenega dovoljenja. Seveda pa morajo biti

taki objekti navedeni v posameznih loãenih pano-

Ïnih Pravilnikih. Praksa kaÏe, da je ta ideja pre‰i-

f
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roko odprla pot izgradnje vrste (zelo zahtevnih

objektov po klasifikaciji zahtevnosti) objektov

brez gradbenega dovoljenja in poslediãno brez

dokumentacije. Ker ni potrebno gradbeno dovolje-

nje, tudi ni uporabnega dovoljenja. Na ta naãin se

gradijo in rekonstruirajo objekti, ne da bi bilo to

evidentirano. Kako je sploh evidentirana velika

sprememba v objektu, ki ima sicer (staro) uporab-

no dovoljenje, sedaj pa je popolnoma drugaãen?

Nekatere veãje asociacije (npr. HSE, ELES, DARS)

so ob oãitnih pomanjkljivostih regulative same

uvedle »interne strokovne preglede« (v katerih se

zahteva podobna dokumentacija, kot pri vlogi za

pridobitev »uporabnega dovoljenja«). ·e vedno pa

ti objekti nimajo uporabnega dovoljenja po ZGO-1,

ponekod pa tudi ne ustrezne dokumentacije, saj je

nihãe ne zahteva.

Menimo, da bi moralo biti to dejstvo zakonsko

bolje urejeno v smislu zoÏitve obsega objektov, ki

se lahko gradijo po tem postopku. Za tiste objekte,

ki bi se vseeno gradili po tem postopku, pa bi bilo

potrebno doloãiti minimum potrebne dokumenta-

cije. Kljub temu, da ne bi bilo izdano gradbeno

dovoljenje, bi bilo potrebno izvesti poenostavljen

tehniãni pregled (s strani upravne enote in ne

interno) ter izdati uporabno dovoljenje.

8. Zakljuãek
Na primerih, osnovnih tezah in z nekaj komentarji

k diagramom obstojeãih postopkov smo posku‰ali

s komentarji in predlogi pokazati na trenutna

nesoglasja in probleme. Vse z namenom, da

vzpodbudimo razmi‰ljanja in iskanja bolj‰ih re‰i-

tev. Te re‰itve bi se morale po globlji analizi odra-

Ïati v spremembah zakonov in pravilnikov.

Namen ãlanka ni bil spu‰ãanje v doloãila posame-

znih ãlenov zakonov in pravilnikov.

·e enkrat pa poudarjamo, da nismo za popolno

ru‰enje obstojeãega sistema. Smo proti uvajanju

nove terminologije in vedno nove dokumentacije.

Primerno bi bilo le poenotiti in poenostaviti neka-

tere postopke, ki so obravnavani kar v treh zako-

nih, ponovno revidirati klasifikacijo objektov glede

zahtevnosti, ãim veã objektov obravnavati preko

(poenostavljenih) lokacijskih naãrtov (ki pa so

interdisciplinarni izdelek) in v izziv zakonodajalcu:

najprej izdelati diagrame poteka (take kot so

narejeni in prikazani po na‰em znanju) in ‰ele po

tem pisati zakone oziroma spremembe.



Uvod

K
ljuãni razlogi za spremembo prostorske

zakonodaje, ki jih navaja Ministrstvo za

okolje in prostor, so v skladu z oceno

stanja in razlogi za sprejem Zakona o ureditvi

doloãenih vpra‰anj s podroãja urejanja prostora,

ki se nana‰ajo na prostorske akte obãin, naslednji:
■ postopek sprejemanja prostorskih aktov obãine

(strategije prostorskega razvoja obãine, pro-

storskega reda obãine in obãinskega lokacij-

skega naãrta) je teÏko izvedljiv zaradi teÏavno-

sti usklajevanja prostorskih aktov s smernicami

nosilcev urejanja prostora,
■ sistem prostorskih aktov obãine ni urejen

dovolj pregledno, saj naj bi bila strategija pro-

storskega razvoja obãine preohlapna, ker ne

doloãa zasnove prostorskih ureditev in obmoãij

namenske rabe na parcelo natanãno,
■ nejasen oziroma preveã splo‰no urejen

postopek izvajanja celovite presoje vpliva pro-

storske ureditve na okolje.

V izhodi‰ãih za novo prostorsko zakonodajo, ki so

prav tako objavljena na spletnih straneh Ministrs-

tva za okolje in prostor in se uresniãujejo v

Zakonu o prostorskem naãrtovanju, so razlogi

podrobneje obrazloÏeni in nadgrajeni s cilji nove

zakonodaje. Ob tem je v kontekstu tega besedila

potrebno povedati, da je v stali‰ãih poudarjeno

odklonilno stali‰ãe do »plejade spremljevalnih

gradiv in strokovnih podlag, ki so mnogokrat same

sebi namen in ne sluÏijo ustvarjanju kvalitetnih

prostorskih aktov, paã pa zgolj finanãno in stro-

kovno izãrpavajo pripravljavce aktov« ter poudar-

janje pomembnosti »kvalitetne priprave strokov-

nih podlag oziroma bolj‰e vkljuãevanje strokovne-

ga dela in strokovnjakov razliãnih strok v celoten

proces priprave, sprejemanja in spremljanja spre-

jetih prostorskih odloãitev«. Za to je predvidena

tudi ustrezna informacijska podpora.

IZS je januarja obravnavala izhodi‰ãa za novo pro-

storsko zakonodajo, stali‰ãe do njih objavila na

svojih spletnih straneh in z njimi seznanila Ministr-

stvo za okolje in prostor. Na seji Komisije za

sistemske zakone 28. 3. 2006 pa je obravnavala

osnutek Zakona o prostorskem naãrtovanju. V

nadaljevanju Ïelim povzeti bistvene pripombe k

osnutku Zakona o prostorskem naãrtovanju, ki

spadajo predvsem v interesno podroãje matiãne

sekcije geodetov pri IZS in so usklajene z mne-

njem IZS o izhodi‰ãih Ministrstva za okolje in pro-

stor za pripravo nove prostorske zakonodaje ter s

Tezami glede nove ureditve s podroãja urejanja

prostora, ki jih je pripravila Zveza geodetov Slove-

nije in jih je Matiãna sekcija geodetov pri IZS

obravnavala in podprla. Mnenja o osnutku zakona

so razdeljena na posamezna poglavja, ki veãinoma

sledijo zaporedju poglavij zakona.

Pomen pojmov
Ugotovimo lahko, da v osnutku zakona oziroma

njegovem drugem ãlenu niso razjasnjeni osnovni

pojmi. Tako je dvakrat definiran pojem gradbena

parcela in gospodarska javna infrastruktura. Zelo

pomembno je, da zakon osnovne pojme natanãno

doloãi. Pri tem se lahko naslanja na veljavni

ZUreP-1 in morebitne dosedanje nejasnosti odpra-

vi tako, da postavi natanãnej‰e definicije. V dolo-

ãenem neskladju z svojo definicijo je tudi pojem

prostorsko naãrtovanje in vsebina zakona, saj

zakon ne ureja samo podroãja prostorskega naãr-

tovanja, temveã doloãa tudi dovoljevanje posegov

v prostor, vodenje prostorskega informacijskega

sistema in opremljanje zemlji‰ã za gradnjo.

Strokovne podlage
Glede na cilj zakona, ki naj bi bil v skladu z

izhodi‰ãi za pripravo nove prostorske zakonodaje,

in sicer omogoãanje bolj‰e kvalitete strokovnih

podlag, je potrebno ugotoviti, da osnutek zakona

strokovne podlage praktiãno »ignorira«. Namesto,

da bi bilo podroãje jasneje in eksplicitno urejeno v

smislu vsaj najmanj‰ega nabora jasno definiranih

strokovnih podlag ter njihovega namena in naãina

uporabe glede na vrsto prostorskega akta in vrsto

ureditve, ki se z njim naãrtuje, so strokovne podla-

ge praktiãno izpu‰ãene. Z njimi so popolnoma

izpu‰ãene teÏko priãakovane jasnej‰e doloãbe

glede zagotavljanja ustreznih strokovnih podlag v

smislu njihove vsebine, popolnosti, prostorske

natanãnosti in zagotavljanja njihove ustreznosti

glede na namen. Namesto tega uvaja 10. ãlen samo

splo‰ne doloãbe glede naãela strokovnosti in pri-

kaz stanja prostora, ki se zdi sicer dobra re‰itev, a

po na‰em mnenju sam po sebi ni zadosten. O pri-

kazu stanja prostora bo mnenje predstavljeno v

nadaljevanju. Na tem mestu Ïelimo ‰e posebej

poudariti opustitev doloãb glede geodetskih

strokovnih podlag, saj mislimo, da bi bilo potrebno

natanãno predpisati njihovo vsebino, obliko, kvali-

teto ter naãin potrditve ustreznosti glede na

namen – vsaj za izvedbene prostorske akte oziro-

ma akte, ki se prikazujejo na podatkih zemlji‰kega

katastra.
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Stali‰ãa MSGeo do osnutka
zakona o prostorskem naãrtovanju

TomaÏ âERNE, univ. dipl. inÏ. geod.
Matiãna sekcija geodetov

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR JE FEBRUARJA V MEDRESORSKO OBRAVNAVO POSREDOVALO OSNUTEK ZAKONA O

PROSTORSKEM NAâRTOVANJU. BESEDILO OSNUTKA ZAKONA Z DATUMOM 20. 2. 2006 JE OBJAVLJENO TUDI NA SPLETNIH

STRANEH MINISTRSTVA. PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE S PODROâJA UREJANJA PROSTORA JE MINISTRSTVO

PRAKTIâNO PRIâELO ÎE V SREDINI LETA 2005, KO JE BIL NA SPLETNIH STRANEH MINISTRSTVA OBJAVLJEN PREDLOG

ZAKONA O UREDITVI DOLOâENIH VPRA·ANJ S PODROâJA UREJANJA PROSTORA, KI SE NANA·AJO NA PROSTORSKE AKTE

OBâIN. TA ZAKON NAJ BI SE OBRAVNAVAL PO NUJNEM POSTOPKU, VENDAR VLADA SKLEPA O SPREJEMU BESEDILA NI

SPREJELA. TUDI TO BESEDILO JE JAVNOSTI NA VPOGLED NA SPLETNIH STRANEH MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR.
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Prostorski akti
Spremenjeni so nazivi prostorskih aktov, kar po

na‰em mnenju pomeni uvajanje precej‰nje zmede

na podroãje urejanja prostora.

V predvidenih podzakonskih predpisih je predvi-

dena le podrobnej‰a doloãitev vsebine prostor-

skih aktov. Zaradi laÏje uresniãitve doloãil o

izmenjavi podatkov priporoãamo, da se Ïe v zako-

nu predvidi tudi sprejem predpisa o obliki aktov, s

ãimer bo dana zadostna podlaga za doloãitev digi-

talne oblike in izmenjevalnega formata podatkov

prostorskih aktov tako, da jih bo moÏno vkljuãiti v

prostorski informacijski sistem.

Potrdilo o namembnosti zemlji‰ãa
Iz osnutka zakona je moã sklepati, da bo potrdilo

o namenski rabi v primeru, da bo nadomestilo

lokacijsko informacijo vsebinsko pomanjkljivo, saj

samo informacija o namenski rabi ni zadosten

podatek. Mislimo, da bi bilo bolje urediti vsebino in

obliko lokacijske informacije tako, da bi jo z obse-

gom in vsebino pribliÏali namenu izdaje. Pri tem je

potrebno upo‰tevati, da mora biti Ïe v lokacijski

informaciji, katere namen je pridobitev informacij,

potrebnih za izdelavo dokumentacije za dovolje-

nje za poseg v prostor ali graditev objekta, poten-

cialni investitor opozorjen na vsa soglasja in pro-

jektne pogoje, ki jih bo moral pridobiti v postopku

pridobitve dovoljenja. Po na‰em mnenju je potreb-

no zagotoviti, da bodo v njej navedeni vsi pravni

reÏimi in ureditve na podlagi lokacije parcele ob

upo‰tevanju natanãnosti podatkov zemlji‰kega

katastra. Poleg tega mislimo, da je potrebno zago-

toviti ustrezno strokovno usposobljenost in s tem

tudi suverenost obãinskih upravnih delavcev, ki

tak‰na potrdila izdajajo.

Prostorski informacijski sistem in
prikaz stanja prostora
Prostorski informacijski sistem nadome‰ãa sistem

zbirk prostorskih podatkov, ki ga predvideva

ZUreP-1. Moteãe je, da podatki prostorskega infor-

macijskega sistema po svojih znaãilnostih, upora-

bi in virih niso strukturirano razdeljeni v posame-

zne zbirke. Poudariti bi veljalo tudi veãnamen-

skost podatkov prostorskega informacijskega

sistema in zagotoviti aÏurnost ter pravno veljavo

njegovih podatkov. Prav tako mislimo, da bi zakon

moral doloãiti metode za spremljanje stanja na

podroãju urejanja prostora z moÏnostjo primerja-

ve podatkov po doloãenih ãasovnih presekih ter

pridobitev kazalcev o spremembah in trendih

stanja v prostoru. Samo tako bo prostorski infor-

macijski sistem upraviãil stro‰ke svoje vzpostavi-

tve in vzdrÏevanja. Predlagamo tudi, da se kot

vsebina prostorskega informacijskega sistema

doloãijo tudi podatki o obstojeãih in naãrtovanih

gradbenih parcelah.

Uvedba prikaza stanja prostora je sicer dobrodo-

‰la pomoã drÏave predvsem manj‰im obãinam,

vendar le ob pogoju, da se zagotovi pravilen naãin

interpretacije in uporabe njegovih podatkov – ‰e

posebej naãin povezovanja teh podatkov s podatki

zemlji‰kega katastra ter metode za izdelavo in

uporabo izvedenih informacij iz njegovih podat-

kov. Tak‰en uraden »akt« lahko namreã ob nekri-

tiãni in neustrezni uporabi povzroãi velike napake

pri povezovanju in interpretaciji podatkov (‰e

posebej izvedenih) ter prikazovanju podatkov pro-

storskih aktov na zemlji‰kem katastru.

V povezavi s tem izraÏamo mnenje, da bo potreb-

no v zakonodaji s podroãja urejanja prostora

zagotoviti izvajanje postopka prikaza meje prav-

nega reÏima na zemlji‰kem katastru in v naravi,

saj Zakon o evidentiranju nepremiãnin tega

podroãja ne ureja veã. Tega podroãja tudi Zakon o

prostorskem naãrtovanju ne ureja, kar oce-

njujemo za zamujeno priloÏnost. Enako velja tudi

za ureditev parcelacije na obmoãjih, kjer je

omejena oziroma doloãena v prostorskih aktih.

Dovoljevanje posegov v prostor
Zakon predvideva uvedbo dovoljenja za poseg v

prostor, ki je v kontekstu osnutka zakona praktiã-

no enako lokacijskemu dovoljenju, ki je bilo v vel-

javi do leta 2002. Glede na to, da pridobivanje

lokacijskega dovoljenja ni doprineslo k veãjemu

redu v prostoru in dvigu kvalitete urejenosti pro-

stora, je po na‰em mnenju uvedba dovoljenja za

poseg v prostor nepotrebna. Verjetno obstaja celo

nevarnost, da bo ponovna uvedba tega dovoljenja

povzroãila veãjo ohlapnost in nedoreãenost

izvedbenih prostorskih aktov ter dvignila stro‰ke

in ãas, potreben za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja. Zaradi uvedbe pojma »dovoljenje za poseg

v prostor« bo potrebno temeljito spremeniti tudi

Zakon o graditvi objektov, ki tega pojma ne pozna.

·e posebej pri priglasitvi del za enostavne objekte

in v geodetskem naãrtu oziroma izrisu zemlji‰ke-

ga katastra bi bilo potrebno upo‰tevati potrebo

po uskladitvi prikaza lokacije obmoãja varovanj in

omejitev (tudi varovalnih obmoãjih GJI) s podatki

zemlji‰kega katastra. Ustreznej‰i izraz kot prikaz

zemlji‰kega katastra je torej izraz geodetski

naãrt, katerega vsebino in naãin ugotovitve ustre-

znosti za namen izdelave prikaza lokacije eno-

stavnega objekta je potrebno uskladiti oziroma

zagotoviti v predpisih o geodetskih naãrtih.

Namesto zakljuãka
Ocenjujemo, da bo besedilo Zakona o prostorskem

naãrtovanju doÏivelo ‰e kar nekaj sprememb. Zelo

pomembna bo vsebina podzakonskih predpisov.

Spremeniti oziroma uskladiti bo potrebno tudi

Zakon o graditvi objektov in njegove podzakonske

predpise. Ker zakon predvideva nove vrste pro-

storskih aktov, bi bilo potrebno uskladiti tudi

podroãje opravljanja dejavnosti prostorskega

naãrtovanja in licenciranja prostorskih aktov. To

podroãje je trenutno neustrezno urejeno, saj ne

glede na vrsto prostorskega akta, ki ga izdeluje

prostorski naãrtovalec, poudarja le pomembnost

arhitekturnega projektiranja.
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Stali‰ãe IZS do predloga ZAPS za zakon
o arhitekturi oz. dejavnosti arhitekturno
urbanistiãnega naãrtovanja

prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ.dipl.inÏ.grad.
âlan delovne skupine za analizo ZGO-1

K
ot razloge za potrebo po zakonski opre-

delitvi arhitekturno urbanistiãne stroke je

navedla javni interes in specifiãne pogoje,

v katerih se ta stroka trenutno nahaja. ·e posebej

je pri tem izpostavila potrebo po opredelitvi spe-

cifiãnosti med razliãnimi strokami, loãenimi v dve

zbornici iz razloga, ker zakon o graditvi objektov

ne doloãa specifiãnih pristojnosti razliãnih strok

glede na razliãne vrste projektiranja, kar naj bi se

odraÏalo v sistemu dovoljevanj (PGD) pri stavbah.

Po mnenju ZAPS enotni model izdelave projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), torej

enaka predpisana vsebina PGD za stavbe in inÏe-

nirske ali komunalne objekte, negativno vpliva na

sistem dovoljevanj pri stavbah, pri katerih je

bistvena preveritev kvalitete umestitve objekta v

prostor oziroma okolje z aspektov javnega intere-

sa za harmoniãno vkljuãitev vanj ter za spo‰tova-

nje naravne in kulturne dedi‰ãine. To je po mne-

nju ZAPS specifiãno podroãje arhitekturne stroke,

ki mora biti zakonsko opredeljeno glede na javni

interes za kvaliteto okolja, zato bi morali biti

nosilci izdelave celotnega PGD za stavbe, kot tudi

za realizacijo, izkljuãno arhitekti (ob ustreznem

sodelovanju ostalih inÏenirskih strok).

Predlog zakona tako loãi stroke in njihove pristoj-

nosti glede na, po mnenju ZAPS, specifiãno vlogo

teh strok pri razliãnih vrstah objektov. Citiramo:

1. Projektiranje stavb –nosilci projekta PGD in

seveda realizacije naj bi bili arhitekti –

zdruÏeni v ZAPS (ob sodelovanju drugih inÏe-

nirjev).

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

vsebuje samo tiste sestavine, ki so potrebne za

preverjanje javnega interesa glede na umesti-

tev objekta v prostor in okolje. To pa je po-

droãje arhitektov, s posebno odgovornostjo do

javnega interesa za kvaliteto okolja oz. ume-

‰ãanja objektov v prostor. Opravljanje te de-

javnosti pa zahteva tudi prepreãevanje moÏnih

konfliktnih interesov (prekupãevanje z zemlji-

‰ãi in nepremiãninami, zastopanje razliãnih

proizvajalcev itd.). Zato zakon zaradi varovanja

javnega interesa predpisuje arhitekturno urba-

nistiãni stroki doloãeno omejitev svobodne

gospodarske pobude, hkrati pa stroki predpi-

suje minimalna tarifna pravila, ki ‰e zagotav-

ljajo ustrezno kvaliteto dela (zlasti za javna

naroãila).

2. Projektiranje preteÏno inÏenirskih objektov

(elektrarne, ceste, mostovi, komunala), kjer

so nosilci projektov inÏenirji, katerih stro-

ke so zdruÏene v IZS.

Izdelava projektne dokumentacije za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja in za realizacijo je

pri tovrstnih objektih precej razliãna od doku-

mentacije za stavbe. Zahteva se znatno ob‰ir-

nej‰a izdelava projektne dokumentacije, krite-

riji za kvaliteto projekta oz. ume‰ãanje v pro-

stor so tudi popolnoma razliãni od stavb.

Predvsem pa pri tovrstni inÏenirski dejavnosti

ne nastopa vpra‰anje konfliktnosti interesov.

Projektanti teh objektov lahko poleg izdelave

projektov tudi zastopajo doloãene proizvajalce

oz. so direktno vkljuãeni v izvajalska podjetja.

Ker je trenutno veljavna slovenska prostorska in

gradbena zakonodaja nastala ob opiranju na pri-

merljivo evropsko zakonodajo, smo ZAPSov pred-

log zakona o arhitekturi primerjali z zakoni, ki

veljajo v primerljivih drÏavah (Avstrija, Nemãija,

·vica) in ugotovili precej podobnosti ter pomem-

bno razliko. Omenjeni zakoni o arhitektih (ne o

arhitekturi) imajo namen urediti poklic arhitekta

in oÏjih usmeritev (stavbe, notranje ureditve, kra-

V LETU 2005 JE ZBORNICA ZA

ARHITEKTURO IN PROSTOR (ZAPS) IZDELALA

PREDLOG ZAKONA O ARHITEKTURI OZIROMA

DEJAVNOSTI ARHITEKTURNO

URBANISTIâNEGA NAâRTOVANJA TER GA

POSREDOVALA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN

PROSTOR S POBUDO ZA SPREJEM. V NJEM

JE OPREDELILA ARHITEKTURNO

URBANISTIâNO STROKO IN NAZIV ARHITEKT.
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jina) ter jim omogoãiti enakopravno nastopanje

na trgu z drugimi upraviãenci za izdelavo projekt-

ne dokumentacije, potrebne pri vlogi za gradbeno

dovoljenje. ZAPSov predlog pa sku‰a arhitektom

zagotoviti monopolni poloÏaj in vsem doseda-

njim upraviãencem odreãi pravico izdelave doku-

mentacije (brez arhitekta) za stavbe.

Kot primer navajamo doloãila 68. ãlena bavarske-

ga zakona o graditvi po prevodu, ki nam ga je

posredoval MOP. Iz prevoda je razvidno, da lahko

»Bauvorlage«, t.j. gradbene predloge oz. gradbe-

ne naãrte izdeluje na Bavarskem in tudi v drugih

nem‰kih deÏelah ‰e marsikdo.

Omenjeni 68. ãlen tako doloãa, da lahko gradbeno

dokumentacijo za postavitev in spremembo

stavb, za kateri je treba imeti dovoljenje, izdela

oz. jo mora podpisati projektant, ki je poobla‰ãen

za gradbene predloge. Poobla‰ãenec za gradbene

predloge pa je:

1. kdor ima na podlagi bavarskega zakona o arhi-

tektih pravico do uporabe naziva “Arhitekt”,

2. kdor je vpisan v seznam inÏenirjev, poobla-

‰ãenih za gradbene predloge na podlagi 2.

odstavka 20. ãlena Bavarske inÏenirske

zbornice za gradbeni‰tvo,

3. v doloãenih primerih tudi pripadnik strok arhi-

tekture, visoke gradnje ali gradbeni‰tva, ki

lahko po zakonu za varovanje strokovnega

naziva “InÏenir in inÏenirka” (zakon o inÏenirjih)

uporabljajo strokovni naziv inÏenir ali inÏenirka

ter drÏavno priznani tehniki stroke gradbene

tehnike in mojstri gradbeni‰tva in tesarstva,

4. tudi tisti posameznik, ki z omejitvijo na

svojo stroko sestavi gradbene predloge, ki

jih obiãajno sestavijo strokovnjaki z drugo

izobrazbo, kot jo imajo osebe, imenovane v

2. toãki,

5. usluÏbenec pravne osebe javnega prava, ki

sme za sluÏbeno dejavnost uporabljati stro-

kovni naziv “InÏenir” v strokah arhitekture,

visoke gradnje ali gradbeni‰tva in ki je bil

najmanj tri leta zaposlen kot inÏenir,

6. ‰e nekateri drugi.

Pravica do izdaje gradbenih predlog, v doloãenih

primerih vkljuãuje pravico do izdaje dokazil za

stabilnost, vkljuãno z dobo odpornosti nosilnih

delov proti ognju, preventivno poÏarno, protihru-

pno in toplotno za‰ãito (pravica do dokazila).

Tudi na‰ veljavni zakon o graditvi objektov ne

predpisuje izdelave projektne dokumentacije

stavb le v kombinaciji z arhitektom. To doloãa

‰ele pravilnik o projektni in tehniãni dokumenta-

ciji, ki je v tem delu v neskladju z zakonom (dolo-

ãa omejitve, ki jih sicer sme doloãiti le zakon).

Predlog ZAPS predvideva tudi monopolno vlogo

arhitektov pri gradnji stavb. Uveljavitev predlaga-

nega zakona o arhitekturi bi zaradi navedenega

omejevala pridobljene pravice drugih inÏenirjev.

Vodilna, ne pa monopolna vloga arhitektov je pri

‰tevilnih vrstah stavb tudi pri nas samoumevna in

je ni treba posebej uveljavljati. Ker pa je klasifika-

cija objektov, ki doloãa kaj so stavbe, namenjena

predvsem statistiki, ni nekaj absolutno veljavne-

ga, saj so v njej ‰tevilne zgradbe uvr‰ãene med

stavbe, ãeprav gre za tipiãne inÏenirske objekte

npr. silose in rezervoarje.

Upo‰tevati je tudi treba, da je vloga “arhitekta”

pri vseh vrstah zgradb (stavbah in inÏenirskih

objektih) marsikje razumljena precej ‰ir‰e kot pri

nas. V oÏjem pomenu, t. j., da arhitekt poskrbi za

primerno “obliko” pa je vedno zaÏelena.

Sicer pa bi ne smeli prezreti, da morajo biti v

skladu z evropsko direktivo o gradbenih proizvo-

dih pri zgradbah vseh vrst in zato tudi pri stavbah

izpolnjene bistvene zahteve. Tu je srÏ problemov

pri projektiranju. “Lepa” oblika in umestitev v

prostor se paã ne da predpisati, ker je ni mogoãe

izmeriti, ampak le subjektivno obãutiti. Izpolnitev

bistvenih zahtev pa zaradi zapletenosti vseh

delov stavb (ne le tistih, ki jih s svojim znanjem

obvladajo arhitekti) nujno zahteva usklajeno

delovanje vseh vrst inÏenirjev.

S spremembo predpisov o urejanju prostora in

graditvi bi bilo treba doseãi, da bodo investitorji

in ‰ir‰a druÏba lahko objektivno izbirali najbolj‰e

med posameznimi projektnimi re‰itvami. Mono-

polni poloÏaj kateregakoli udeleÏenca pri graditvi

k temu ne bo prispeval veliko.

Na‰e stali‰ãe smo Ïe predstavili tudi ministru za

okolje in prostor g. Janezu Podobniku in njegovim

sodelavcem.
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Izenaãevanje oz. primerljivost
strokovnih in znanstvenih naslovov
po obstojeãem in bolonjskem
izobraÏevalnem sistemu

Spo‰tovani gospod minister dr. Jure Zupan,

InÏenirska zbornica Slovenije je po zakonu o gra-

ditvi objektov pravna oseba javnega prava. V

zbornici je zdruÏenih preko 5700 poobla‰ãenih

inÏenirjev, ki so aktivni na podroãju graditve

objektov in urejanja prostora (odgovornih projek-

tantov, revidentov, nadzornikov in vodij del).

Pomembna naloga, naloÏena zbornici z zakonom o

graditvi objektov, je tudi sodelovanje z drÏavnimi

organi in organi lokalnih skupnosti ter zastopanje

inÏenirske stroke v razmerju do njih.

Na zbornici spremljamo va‰a prizadevanja za

sprejem novega zakona o strokovnih in znanstve-

nih naslovih, saj je le ta za slovenske inÏenirje Ïiv-

ljenjskega pomena. Tako smo preuãili tudi besedi-

lo predloga zakona o strokovnih in znanstvenih

naslovih, ki ga je Vlada Republike Slovenije spreje-

la na seji 29. septembra 2004, s katerim se dolo-

ãajo pravila za tvorjenje strokovnih in znanstve-

nih naslovov po ‰tudijskih programih, kot jih v

skladu z Bolonjsko deklaracijo predvideva novela

zakona o visokem ‰olstvu.

V predlogu zakona resda ni doloãena primerljivost

in usklajenost sedanjih in bodoãih ‰tudijskih pro-

gramov in s tem tudi ne primerljivost izobrazbe, a

ne moremo mimo dejstva, da je ravno ta primer-

ljivost bistvenega pomena pri sprejemanju zako-

na, saj je iz predlaganega tvorjenja strokovnih in

znanstvenih naslovov Ïe mogoãe sklepati tudi na

primerljivost programov.

Ne glede na to, da na tehniãnih fakultetah ‰tudij-

ski programi ‰e niso doreãeni, smo v kontaktu z

njimi pridobili informacije, ki so nam sluÏile za

izoblikovanje na‰ega stali‰ãa.
■ V InÏenirski zbornici Slovenije nasprotujemo

izenaãevanju strokovnih in znanstvenih naslo-

vov po obstojeãem in bodoãem, t.i. bolonjskem

‰tudijskem sistemu, saj menimo, da izenaãeva-

nje dveh sistemov, z razliãnimi izobraÏevalni-

mi/‰tudijskimi programi in strokovnimi in znan-

stvenimi naslovi, katerih namen oz. izhodi‰ãe

je razliãno Ïe v osnovi, ni primerno.
■ Zato menimo, da morajo biti iz strokovnih in

znanstvenih naslovov podeljenih po bolonjskem

izobraÏevalnem sistemu razvidne razlike v izo-

braÏevalnih sistemih danes in v prihodnosti.
■ Tako podpiramo va‰ zakonski predlog, da dobi

diplomant, ki zakljuãi I. stopnjo po bolonjskem

sistemu, strokovni naslov »dipl.inÏ. (UN oz.

VS)«, diplomant, ki zakljuãi II. stopnjo, pa

naslov »mag.inÏ.«. Na ta naãin bo ohranjena

razpoznavnost razlik v izobraÏevalnih progra-

mih, s ãimer bo prepreãeno zavajanje, do kate-

rega je pri‰lo npr. v primeru nazivov diploman-

tov vi‰jih strokovnih ‰ol.
■ Primerljivost izobraÏevalnih sistemov in njiho-

vih strokovnih in znanstvenih naslovov naj se

naknadno re‰i v prehodnih in konãnih doloãbah

sistemskih (podroãnih) zakonov in sicer takrat,

ko bodo Ïe tudi znani/potrjeni novi izobraÏe-

valni programi posameznih fakultet.
■ Pri pripravi zakona o strokovnih in znanstvenih

naslovih je potrebno diplomantom sedanjega

univerzitetnega ‰tudija (univ.dipl.inÏ.) ohraniti

pravico do direktne pridobitve doktorskega

naziva.

Na‰e stali‰ãe utemeljujemo z naslednjim:
■ Doslej je bil na tehniãnih fakultetah (gradbeni‰-

tvo, strojni‰tvo, elektrotehnika, ipd.) za prido-

bitev naslova univ.dipl.inÏ. ‰tudij petleten in

sicer je obsegal ‰tiri in pol leta organiziranih

oblik ‰tudija in pol leta za izdelavo diplomske-

ga dela. Prvostopenjski bolonjski ‰tudij bo tra-

jal tri oz. najveã ‰tiri leta (po pridobljenih infor-

macijah v veãini primerov tri leta). To pomeni,

da bo pri pripravi bolonjskih prvostopenjskih

‰tudijskih programov, ki bodo eno oz. dve leti

kraj‰i, potrebno krãiti/izpu‰ãati sedanje ‰tudij-

ske vsebine, zaradi ãesar bo znanje teh diplo-

mantov v primerjavi z znanjem univerzitetnih

diplomiranih inÏenirjev nedvomno manj obse-

Ïno, predvsem pa razliãno.
■ Razlika v znanju bo zagotovo izraÏena tudi v

znanju pri opravljanju strokovnega izpita (po

zakonu o graditvi objektov) kot pogoja za pri-

dobitev poklicnega naziva poobla‰ãeni inÏenir,

ki ga pridobi tisti inÏenir, ki je sposoben samo-

stojno nastopati in opravljati delo odgovorne-

ga projektanta, revidenta, nadzornika in vodje

del pri gradnji objektov. Nesprejemljivo je, da

bi ob sicer‰njem vsestranskem prizadevanju

drÏave za dvig kakovosti naãrtovanja in grad-

nje objektov (javni interes) dopustili zniÏanje

pogojev za dostop do poklica poobla‰ãeni inÏe-

nir in s tem izniãili vsa druga vzporedno pote-

kajoãa prizadevanja.
■ Z istim problemom primerjave strokovnih in

znanstvenih naslovov oz. ‰tudija po obstojeãem

in novem bolonjskem sistemu se ukvarjajo v

vseh evropskih drÏavah. Razprava o tem se je

odvila tudi v okviru Evropskega sveta inÏenirskih

zbornic (ECEC), kjer je prevladalo stali‰ãe, da

sedanjih univerzitetnih diplomiranih inÏenirjev

(ki jih poznajo v vseh srednje evropskih drÏavah)

ni mogoãe enaãiti/primerjati s prihodnjimi prvo-

stopenjskimi, temveã z drugostopenjskimi, saj v

ãasu predvidenem za prvostopenjski bolonjski

‰tudij diplomantom ni mogoãe podati vseh vse-

bin potrebnih za samostojno opravljanje tako

zahtevnega poklica, kot je poobla‰ãeni inÏenir.

Tako je veãina predstavnikov inÏenirskih zbornic

zdruÏenih v ECEC Ïe lani napovedala, da bodo

univ.dipl.inÏ. izenaãeni z diplomanti II. bolonjske

stopnje. Enako so napovedali predstavniki

Hrva‰ke, Srbije in ârne gore ter Makedonije. V

kolikor se bo to res tudi zgodilo, to pomeni

degradacijo slovenskih univ.dipl.inÏ. tehniãnih

strok v primerjavi z evropskimi univ.dipl.inÏ. teh-

Minister

Gospod dr. Jure Zupan

Ministrstvo za visoko ‰olstvo, znanost in tehnologijo

Trg OF 13, 1000 Ljubljana

Na‰ znak: /VOD-âR

Datum: 16. 2. 2006
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Opomba: Predlog velja za primer nebistvenih

sprememb pravilnika o zahtevnih, manj zah-

tevnih in enostavnih objektih.

1. Predlog ureditve pooblastil v
predlogu novega ZGO
Novi ZGO mora re‰iti pooblastila v skladu s pred-

logom novega Zakona o strokovnih nazivih v

povezavi z obstojeãimi strokovnimi nazivi in

pooblastili.

Po predlogu Zakona o strokovnih nazivih na

osnovi izobraÏevalnih programov (ki na tehniã-

nih fakultetah ‰e niso doreãeni) so predvideni

naslednji strokovni nazivi:

1. Po konãanju ‰tudijskega programa prve

stopnje po Bolonjski deklaraciji:

a. Strokovni ‰tud. program prve stopnje –

diplomant bo dobil naziv: dipl. inÏ. (VS).

b. Univerzitetni ‰tud. program prve stopnje-

diplomant bo dobil naziv: dipl. inÏ. (UN).

Oba ta diplomanta naj se v predlogu novega ZGO

izenaãita s sedanjim diplomantom visoke stro-

kovne izobrazbe, ki ima sedaj naziv dipl. inÏ.

Pogoji za pristop k strokovnim izpitom in

pooblastila naj bodo enaka tem, ki jih predpisuje

sedanji ZGO-1 za dipl. inÏ.

V predlogu novega ZGO naj se predvidi, da diplo-

manti, ki bodo konãali ‰tudijski program prve

Bolonjske stopnje dip.inÏ.(VS) in dipl.inÏ.(UN),

ne bodo smeli opravljati dopolnilnega izpita za

revidiranje.

Vsem sedanjim dipl. inÏ., ki so konãali visoki

strokovni ‰tudij in ki bodo na dan uveljavitve

novega ZGO imeli pooblastilo za revidiranje, naj

jim to pooblastilo ostane.

Ob izpolnitvi vseh zakonskih pogojev (strokovni

izpiti, delovne izku‰nje) naj diplomanti po kon-

ãani prvi Bolonjski stopnji lahko postanejo

»poobla‰ãeni dipl. inÏ. prve stopnje«, enako

velja za obstojeãe dipl. inÏ., razen za tiste, ki

bodo ob sprejemu zakona Ïe tudi revidenti.

2. Po konãanem ‰tudijskem programu druge

Bolonjske stopnje bodo diplomanti po pred-

logu Zakona o strokovnih nazivih dobili

strokovni naziv: »mag. inÏ.«.

Ti diplomanti 2. Bolonjske stopnje naj se v

novem ZGO izenaãijo z vsemi pooblastili in s

pogoji pristopa k strokovnim izpitom s sedanjimi

univ. dipl. inÏ. in naj ob izpolnitvi vseh zakon-

skih pogojev, ki jih predvideva sedanji ZGO-1

lahko postanejo »polno poobla‰ãeni dipl.inÏ.«

Enako bo potrebno v novem ZGO doloãiti poobla-

stila za inÏenirje (inÏ), ki bodo ali so Ïe konãali

program vi‰je izobrazbe s strokovnim (poklic-

nim) nazivom »inÏenir« — inÏ.

Vsi ti inÏenirji naj ne bi smeli projektirati ampak

samo izvajati in nadzirati in bi lahko ob vseh

pogojih, ki jih predvideva sedanji ZGO-1, postali

»delno poobla‰ãeni inÏenirji«.

Za tehnike naj ostane enako, kot je urejeno v

ZGO-1.

V prehodnih doloãbah naj se predvidi, da vsem,

ki imajo pooblastila po ZGO-1, le ta ostanejo v

obsegu, kot jih jim daje ZGO-1 na dan uveljavitve

novega zakona.

Predlog InÏenirske zbornice
Slovenije za ureditev poobla-
stil v predlogu novega ZGO

doc. dr. Janez REFLAK, univ.dipl.inÏ.grad.
âlan delovne skupine za analizo ZGO-1

niãnih strok in neenakopravni poloÏaj na podroã-

ju zaposlovanja oz. trgu dela.

Spo‰tovani gospod minister, skrbi nas da bo s

sprejemom neustreznega zakona pri‰lo do degra-

dacije diplomantov univerzitetnih programov v

diplomante visokih strokovnih programov, podob-

no kot se je to zgodilo z degradacijo diplomantov

vi‰jih univerzitetnih programov v diplomante vi‰-

jih strokovnih programov nekaj let nazaj. Nepre-

mi‰ljene izenaãitve imajo lahko dolgoroãne posle-

dice za razvoj inÏenirskih strok, kakovost graditve

in trajnostno gradnjo.

V upanju na uspe‰no re‰itev obravnavane proble-

matike Vas prav lepo pozdravljamo.

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije

mag. ârtomir Remec, univ.dipl.inÏ.grad.

V vednost:

— Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeni‰tvo

in geodezijo, dekan izr.prof.dr. Bojan Majes

— Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektotehniko,

dekan prof.dr. TomaÏ Slivnik

— Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojni‰tvo,

dekan prof.dr. Karl Kuzman

— Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemij-

sko tehnologijo, dekan prof.dr. Stane Pejovnik

— Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehni‰ka

fakulteta, dekan prof.dr. Radomir Turk

— Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeni‰tvo,

dekan prof.dr. Ludvik Trauner

— Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektotehni-

ko, raãunalni‰tvo in informatiko, dekan prof.dr.

Igor Tiãar

— Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojni‰tvo,

dekan prof.dr. Andrej Polajnar

— Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemij-

sko tehnologijo, dekan prof.dr. Valter Doleãek

f
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f 2. Sedanje stanje po ZGO-1

IZOBRAZBA VRSTA STROKOVNEGA IZPITA ZAHTEVANAPRAKSA POOBLASTILO PO ZGO-1 PO IZPITU IN ZAHTEVANI PRAKSI POSEBNI POGOJI

TEHNIKI

Za izvajanje posameznih del 3 leta
Odgovorni vodja za posamezna dela, nadzor nad 
posameznimi deli

Za odgovorno vodenje del 10 let 
Odgovorni vodja del za nezahtevne objekte, nadzor nad 
nezahtevnimi objekti

Dopolnilni izpit po ZGO- C Pogoji v skladu z ZGO-C Projektiranje, vodenje in nadziranje vseh vrst objektov
Izpolnjeni pogoji pred 
9. nov. 1996

Stari izpiti (230. ãl. ZGO-1) Pred 9. nov. 1996 20 let prakse Odgovorni vodja del in nadzor nad vsemi objekti
Izpolnjeni pogoji pred 
9. nov. 1996

INŽENIRJI

Za izvajanje posameznih del 2 leti
Odgovorni vodja za posamezna dela, nadzor nad 
posameznimi deli

Za odgovorno vodenje del 7 let
Odgovorni vodja del  za nezahtevne objekte, nadzor nad 
nezahtevnimi objekti

10 let
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte, nadzor nad 
zahtevnimi objekti

Pogoj 10 let prakse

Dopolnilni izpit po ZGO-C za 
projektiranje

Pogoji v skladu z ZGO-C Projektiranje , vodenje in nadzor nad vsemi objekti
Izpolnjen pogoj pred 
9. nov. 1996

DIPLOMIRANI 
INŽENIRJI

Stari izpiti (230. ãl. ZGO-1) Pred 9. nov. 1996 5 let prakse Odgovorni vodja del in nadzor nad vsemi objekti
Izpolnjen pogoj pred 
9. nov. 1996

Izpit za odgovorno vodenje del 5 let 
Odgovorni vodja del za nezahtevne objekte, nadzor nad 
nezahtevnimi objekti

Po dveh letih lahko 
opravlja dopolnilni izpit za 
projektiranje ob pogojih ZGO-1

7 let
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte, nadzor nad 
zahtevnimi objekti

Izpit za odgovorno 
projektiranje

5 let 
Odgovorni projektant za nazahtevne objekte, nadzor nad 
nezahtevnimi objekti

Po dveh letih lahko opravlja 
dopolnilni izpit za odgovorno 
vodenje del ob pogojih ZGO-1

7 let 
Odgovorni projektant za zahtevne objekte, nadzor nad 
zahtevnimi objekti

Dopolnilni izpit za odgovorno 
revidiranje

8 let izkušenj pri projektiranju 
zahtevnih objektov po osn. 
izpitu (iz proj.)

Revidiranje naãrtov vseh objektov

UNIVERZITETNI 
DIPLOMIRANI 
INŽENIRJI

Izpit za odgovorno vodenje del 3 leta
Odgovorni vodja del za nezahtevne objekte, nadzor nad 
nezatevnimi objekti

Po enem letu lahko 
opravlja dopolnilni izpit za 
projektiranje ob pogojih ZGO-1

5 let
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte, nadzor nad 
zahtevnimi objekti

Izpit za odgovorno 
projektiranje

3 leta 
Odgovorni projektant za nazahtevne objekte, nadzor nad 
nezahtevnimi objekti

Po enem letu lahko opravlja 
dopolnilni izpit za odgovorno 
vodenje del ob pogojih ZGO-1

5 let
Odgovorni projektant za zahtevne objekte, nadzor nad 
zahtevnimi objekti

Dopolnilni izpit za odgovorno 
revidiranje

5 let izkušenj pri projektiranju 
zahtevnih objektov po osn. 
izpitu (iz proj.)

Revidiranje naãrtov vseh objektov
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POOBLASTILO PO 
NOVEM ZGO

POTREBNA IZOBRAZBA- 
STROKOVNI NAZIV

VRSTE STROKOVNIH 
IZPITOV

PRAKSA POOBLASTILO POSEBNOSTI

POLNO 
POOBLAŠâENI 
DIPLOMIRANI 
INŽENIRJI

univ. dipl. inž.

mag. inž.
(po 2. Bolonjski stopnji )

Odgovorno vodenje del

3 leta
Izvajanje in nadzor nezahtevnih 
objektov, 

Dopolnilni izpit za projektiranje 
po 1 letu projektiranja

5 let
Izvajanje in nadzor zahtevnih 
objektov

Odgovorno projektiranje

3 leta
Projektiranje in nadzor 
nezahtevnih objektov

Dopolnilni izpit za vodenje po 
1 letu na gradbišãu

5 let
Projektiranje in nadzor zahtevnih 
objektov

Dopolnilni izpit za odgovorno 
revidiranje

5 let odg. projektiranja 
zahtevnih objektov po 
osn. izpitu

Revidiranje naãrtov vseh objektov

POOBLAŠâENI 
DIPLOMIRANI 
INŽENIRJI 
1. STOPNJE

dipl.inž.
(visoka strokovna 
izobrazba)

in

dipl. inž. (VS)
dipl. inž. (UN)
(konãana 1. stopnja po 
Bolonjski dekl.)

op.: ne bi imeli poobl. za 
odg. revidiranje

Odgovorno vodenje del 5 let
Izvajanje in nadzor nezahtevnih 
objektov, 

Dopolnilni izpit za projektiranje 
po 2 letih projektiranja

7 let
Izvajanje in nadzor zahtevnih 
objektov

Odgovorno projektiranje 5 leta
Projektiranje in nadzor 
nezahtevnih objektov

Dopolnilni izpit za vodenje del po 
2 letih na gradbišãu

7 let
Projektiranje in nadzor zahtevnih 
objektov

DELNO 
POOBLAŠâENI 
INŽENIRJI

inž. (konãana višja 
poklicna izobrazba)

inž. (konãana 1. stopnja 
univ. študija- stari)

Odgovorno vodenje 
posameznih del

2 leti Izvajanje in nadzor posameznih del 
Osnovni izpit za odgovorno 
vodenje del po 7 letih

Odgovorno vodenje del 7 let
Izvajanje in nadzor nezahtevnih 
objektov

10 let 
Izvajanje in nadzor zahtevnih 
objektov

Stari strokovni izpit
Pooblastila v skladu s sedanjim 
ZGO-1

3. Predlog pooblastil v skladu s strokovnimi nazivi v novem ZGO
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Zakon o zasebnem
varovanju in
naãrtovanju sistemov
tehniãega varovanja

mag. Vinko VOLâANJK, univ. dipl. inÏ. el.
âlan UO MSE

V
zadnjem ãasu prihaja na podroãju tehniã-

nega varovanja do nejasnosti in vpra‰anj,

ki izhajajo iz neusklajene zakonodaje na

omenjenem podroãju. Prispevek ne bo podal odgo-

vorov na vpra‰anja, ki jih postavljajo posamezniki,

udeleÏeni v procesu graditve objektov, ampak bo

le poskusil pojasniti trenutno stanje in pomisleke,

ki se pojavljajo med na‰imi ãlani.

Problematika se je zaãela s sprejetjem Zakona o

zasebnem varovanju — ZZasV (UL RS 126/2003 z

dne 18. 12. 2003). Zakon ureja subjekte, oblike in

pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varo-

vanja ljudi in premoÏenja, ki ga ne zagotavlja

drÏava, torej podroãje, ki ga Zakon o graditvi

objektov ne zajema. Vendar pa so v Zakonu o

zasebnem varovanju tudi navedbe, ki posegajo v

veljavno zakonodajo o graditvi objektov.

Omenjeni zakon navaja: “Naãrtovanje varnostnih

sistemov je izdelava naãrtov instalacij in izvedbe

varovanja objektov, obmoãij ali prostorov (‰tudij,

idejnih re‰itev, projektov za razpis, pridobitev

gradbenega dovoljenja, izvedbo del in izvedenih

del, ocen ogroÏenosti in drugo).”

Tehniãni sistemi za varovanje obsegajo posame-

zna ali funkcionalno povezana sredstva za nadzor

gibanja na doloãenem objektu, obmoãju ali prosto-

ru, samodejno odkrivanje in javljanje nepoobla‰ãe-

ne prisotnosti ali poÏara, prenos alarmnih sporoãil

ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporoãil

(protivlomno varovanje, pristopna kontrola, video-

nadzor, televizija zaprtega kroga in drugo).

Druga, na prvi pogled zelo sporna vsebina, pa je

povezana s takoimenovano licenco za opravljanje

zasebnega varovanja. Zakon namreã navaja: “Mi-

nistrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja

zlasti naslednje naloge: podeljuje, spreminja in

odvzema licence za opravljanje zasebnega varova-

nja.” Pri temu zakon definira pogoje za varnostne-

ga menedÏerja, poobla‰ãenega inÏenirja varnost-

nih sistemov idr. Tako 35. ãlen zakona govori:

“Za pridobitev licence za naãrtovanje in izvajanje

varnostnih sistemov mora gospodarska druÏba

oziroma samostojni podjetnik posameznik izpol-

njevati naslednje pogoje:
■ ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega

varovanja;

■ da ni zadrÏkov javnega reda za lastnike, zakoni-

te zastopnike in ãlane nadzornega sveta;
■ ima najmanj enega poobla‰ãenega inÏenirja

varnostnih sistemov;
■ ima najmanj tri varnostne tehnike;
■ da je zavarovana za odgovornost za ‰kodo, ki bi

lahko nastala pri njenem delu.”

Pogoje za pridobitev naziva “inÏenir varnostnih

sistemov” in “varnostni tehnik” definira Pravilnik o

izvajanju javnih pooblastil na podroãju zasebnega

varovanja (Uradni list RS 131/2004). Ta pravilnik

podrobneje doloãa programe strokovnega izobra-

Ïevanja za varnostne menedÏerje, varnostnike,

varnostne tehnike, poobla‰ãene inÏenirje varnost-

nih sistemov in operaterje v varnostno-nadzornem

centru, doloãenih v zakonu, ki ureja zasebno varo-

vanje, naãin izvajanja programov strokovnega izo-

braÏevanja in opravljanja preizkusa znanja ... Pro-

gram izobraÏevanja za poobla‰ãene inÏenirje var-

nostnih sistemov je sestavljen iz teoretiãnega in

praktiãnega usposabljanja in se izvaja v obsegu

najmanj 100 pedago‰kih ur.

Ugotavljamo, da omenjena zakonodaja nekako

posku‰a posegati v podroãje graditve objektov,

zato Ïe prihaja do vpra‰anj in nejasnosti s strani

ãlanov InÏenirske zbornice Slovenije in ãlanov

Zbornice RS za zasebno varovanje.

Vedno pogostej‰a so vpra‰anja, vezana na licenco,

vsebino in obseg ter pojem naãrtovanja v skladu z

Zakonom o graditvi objektov, obveznem ãlanstvu v

Zbornici RS za zasebno varovanje za naãrtovalce

varnostnih sistemov idr.

V eni od prej‰njih ‰tevilk glasila “NOVO V IZS” je

bilo Ïe dano pojasnilo, da ãlanstvo za ãlane IZS v

Zbornici za zasebno varovanje ni potrebno, kar je

potrdil tudi kasneje prejeti dopis s strani Direk-

torata za prostor. Omenjeni dopis je vseboval tudi

nekaj drugih odgovorov.

Pojasnilo temelji na dejstvu, da je projektant po

doloãbah 28. ãlena Zakona o graditvi objektov

(Uradni list RS, ‰t. 102/04 – uradno preãi‰ãeno be-

sedilo, in 14/05 – popravki) pravna ali fiziãna oseba,

ki ima kot gospodarska druÏba ali zadruga v sodni

register vpisano dejavnost projektiranja oziroma

ima kot samostojni podjetnik posameznik tak‰no

dejavnost prigla‰eno pri pristojni davãni upravi

oziroma sedaj pri pristojni Agenciji Republike Slo-

venije za javnopravne evidence (AJPES). ZGO-1 ne

predpisuje (obveznega) ãlanstva za projektante,

torej ãlanstva, kot ga predpisuje ZZasV za tiste

druÏbe in podjetnike posameznike, ki nameravajo

pridobiti licenco. Paã pa ZGO-1 doloãa, da mora biti

ãlan ustrezne poklicne zbornice, to je Zbornice za

arhitekturo in prostor Slovenije ali InÏenirske

zbornice Slovenije, tisti posameznik, ki namerava

na trgu inÏenirskih storitev (in ne opravljanja

dejavnosti) nastopati kot odgovorni projektant.

Iz pojasnila izhaja, da je potrebno loãiti opravljanje

inÏenirskih storitev (kar je podroãje, ki ga pokriva

ZGO-1) in opravljanje dejavnosti (ki ga pokriva

podroãje izvajanja zasebnega varovanja).

Omenjeno pojasnilo prav tako zanika, da je potrebno

za opravljanje inÏenirskih storitev (v sklopu in obse-

gu dokumentacije, ki jo predpisuje ZGO-1) pridobiti

licenco s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Vseeno pa so ‰e vedno nekatera vpra‰anja ostala

nere‰ena, zato sta IZS in Zbornica za zasebno

varovanje organizirali sestanek, kjer so bila izmen-

jana mnenja in stali‰ãa.

IZS podpira prizadevanje, da se problematika

zasebnega varovanja, in ‰e posebej tehniãnega

varovanja, obravnava z vso resnostjo, da se uvede

na tem podroãju bolj‰a kontrola in izbolj‰a izobra-

Ïevanje ter da se s tem doseÏejo bolj‰e strokovne

re‰itve. V sklopu tega je pripravila IZS nekaj pred-

logov in mnenj, ki naj bi jih v strokovnem dialogu

pregledali ter se dogovorili za re‰itve, z namenom,

da s tem odpravijo nekatere nejasnosti, povezane

predvsem z izdelavo dokumentacije in pooblastil.

Bistvena je skupna ugotovitev, da naãrtovanje po

ZZasV in izdelava elaboratov ter naãrtov po tem

zakonu ni dokumentacija po ZGO-1 (Zakon o gradi-

tvi objektov) in naj se izdeluje le takrat, kadar ga

zahteva posebna uredba (v pripravi) ali se zanjo

odloãi investitor. Uredba bo opredelila zahtevnost

objektov, ‰e posebej potrebnost in zahtevnost teh-

niãnega varovanja na teh objektih. IZS je zahtevala,

da konstruktivno in strokovno sodeluje ter daje

mnenje pri pripravi uredbe. IZS se namreã strinja,

da je za varnostno zahtevne objekte smiselna (vãa-
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sih potrebna) izdelava posebnega elaborata teh-

niãnega varovanja, ki bi ga izdelali poobla‰ãeni

inÏenirji varnostnih sistemov. Elaborat tehniãnega

varovanja kot dokument zaupne narave bi bila

posebna dokumentacija, ki bi sluÏila kot osnova za

nadaljnjo izdelavo posameznih projektnih re‰itev.

Pri tem pa je ostalo odprto vpra‰anje meje med

elaboratom in naãrti ter v kolik‰ni meri se elaborat

implementira v naãrte po ZGO-1. Zbornica za zaseb-

no varovanje namreã meni, da je celotno naãr-

tovanje tehniãnega varovanja v pristojnosti ZZasV.

IZS je tudi predstavila pobudo, da bi se pregledalo

in uskladilo, katerih delov izobraÏevanja poobla-

‰ãenih inÏenirjev, ki se bodo izobraÏevali za prido-

bitev licence poobla‰ãenega inÏenirja tehniãnega

varovanja, ne bi bilo potrebno ponavljati. V tem

trenutku velja obseg po Pravilniku o izvajanju jav-

nih pooblastil na podroãju zasebnega varovanja.

Odgovor Direktorata za prostor v zvezi z licenco

za naãrtovanje projektne dokumentacije pa po

mnenju Zbornice za zasebno varovanje ni v celoti

ustrezen. Zbornica se strinja, da so pogoji za pode-

litev licence neustrezni za izdelovalce dokumenta-

cije tehniãnega varovanja. Strinja se tudi, da bi se

35. ãlen ZZasV spremenil in da se izdelajo posebni

pogoji za naãrtovalce varnostnih sistemov.

Neodgovorjeno je ostalo tudi vpra‰anje obsega

varnostnih sistemov pri poÏarnem varovanju.

PoÏarno varstvo je namreã pokrito tako z Zakon-

om o poÏarnem varstvu in podzakonskim aktom o

‰tudiji poÏarnega varstva, kot v samem ZGO-1, kjer

je potrebno varstvo pred poÏarom dokazovati kot

enega od osnovnih pogojev za varnost objekta.

Dokumentacija mora biti pripravljena in je kot

obvezna uvr‰ãena v projektno dokumentacijo po

ZGO-1, torej ni zaupne narave in ne more biti pred-

met po ZZasV. Dokumentacijo (·tudijo poÏarne

varnosti) lahko izdelujejo le poobla‰ãeni inÏenirji,

ki imajo licenco za naãrtovanje poÏarne varnosti

(Ïe re‰eno v okviru IZS).

Iz navedenega lahko v tem trenutku povzamemo

le, da je problematika tehniãnega varovanja ‰e

vedno odprta in da bo potrebno veliko truda in

volje, da se razliãna mnenja uskladijo. Pri uskladi-

tvi pa bo moral sodelovati tudi zakonodajalec (obe

resorni ministrstvi MOP in MZNZ ter MZO).

V decembrski ‰tevilki glasila Novo v IZS smo

vas obvestili, da si upravni odbor Matiãne

sekcije elektro inÏenirjev (UO MSE) pri pri-

stojnem Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in

zainteresiranih subjektih moãno prizadeva vzpo-

staviti dejanski priãetek priprave sprememb

regulative s podroãja NN in‰talacij in strelovodne

za‰ãite.

V odgovoru na na‰e pismo nam je MOP odgovoril,

da so se na seji Odbora za varnost na pobudo MOP

dogovorili, da pride v po‰tev le evropski, t.i. novi

pristop, kar pomeni, da se regulativa uredi s kratko

uredbo ali pravilnikom, ki jo/ga izda MOP, kateri

sledijo obvezni ali celo neobvezni standardi, za

njimi pa lahko tudi razlagalni priroãniki. Tak naãin

se nam je zdel v praksi preveã nedoloãljiv, po drugi

strani pa zaradi obseÏnosti standardov (in to v

tujih jezikih) obsojen na nespo‰tovanje. Po prejemu

omenjenega odgovora smo se predstavniki MSE v

novembru 2005 sestali na MOP z dr. Preglom (pri-

sotni so bili: dr. Janez Hrovatin, mag. Boris Îitnik, g.

Ivan Leban), ki je na MOP zadolÏen za regulativo s

podroãja graditve in mu pojasnili problematiko. Dr.

Pregl nam je obljubil pomoã (v skladu z na‰im

dogovorom in sklepom). Predlagali smo naslednjo

kompromisno re‰itev z uporabo tehniãne smernice,

ki jo ZGO-1 uveljavlja kot sekundarni oziroma terci-

arni regulatorni dokument.
■ V skladu z novim evropskim pristopom se izdela

Uredba, ki naj bo kratka, povzame naj le osnov-

ne zahteve iz evropskih smernic in osnovnega

standarda (glede varnosti). Uredba naj citira

nekaj osnovnih SISTov, ki s tem postanejo obve-

zni, in najavlja izdajo Tehniãne smernice.
■ Dosedanji Pravilnik se preoblikuje v Tehniãno

smernico, ki jo izda MOP (vnaprej se omejuje le

na stavbe, a menimo, da se ta del lahko ‰e dogo-

vorno re‰i). MOP preferira tak‰no re‰itev ‰e

posebej zato, ker so prav v zadnjem ãasu izdali

prvo tehniãno smernico (verjetno sicer uporab-

niki le te o poÏarnem varstvu ne bodo najbolj

zadovoljni). Obvezne SIST bi se lahko citiralo

tudi v tem dokumentu.
■ Izda se prevod najnujnej‰ih obveznih standar-

dov (za enkrat bi opustili vse specialne prostore

in specialne instalacije).

Vsi ti dokumenti bi morali biti izdani soãasno.

Predstavniki MSE smo se ponudili, da IZS na svoje

stro‰ke izdela analizo sedanjega pravilnika in pre-

oblikovanje v Tehniãno smernico ob upo‰tevanju

novih SISTov.

Ta na‰ predlog je bil obravnavan tudi na naslednji

seji Odbora za elektriãno varnost pri GZS, kjer je

sicer naletel na manj‰e odpore, a je le prevladal

na‰ predlog. MOP nam je tako poslal beleÏko na‰e-

ga sestanka iz novembra 2005 in pisno potrdil re‰i-

tev. Zaprosil nas je tudi, da bi predstavniki MSE

sodelovali pri pripravi projektne naloge za pripravo

Uredbe.

S tem je bila podana smer re‰evanja in odprta pot

za na‰e delo. UO MSE je decembra 2005 imenoval

oÏjo delovno skupino za pripravo smernic (za NN

in‰talacije in za strelovodno za‰ãito) v sestavi g.

Vidmar, g. Kotnik, g. Îitnik. Skupini se po posame-

znih toãkah po potrebi pridruÏujejo ‰e drugi

eksperti. Sredstva za delo skupine (pripravo smer-

nic) smo predvideli v planu dela in finanãnem naãr-

tu za 2006. Financiranje prevodov standardov bo

dogovorjeno kasneje, saj posku‰a MOP za le to vsaj

v letu 2006 zagotoviti nekaj sredstev.

Do sedaj je bila izdelana analiza dosedanjega pra-

vilnika in novih SIST z namenom doloãitve obsega

tehniãne smernice za NN in‰talacije. Doloãena je

okvirna vsebina. Za strelovodno za‰ãito pa je Ïe

pripravljen prvi osnutek tehniãne smernice. Osnov-

ni terminski plan predvideva, da se v leto‰njem letu

pripravijo recenzirani osnutki obeh tehniãnih smer-

nic ter delo z MOP pri pripravi uredbe. V nasled-

njem letu pa bo sledilo usklajevanje ter prevodi

standardov s ciljem, da celoten sklop zaÏivi konec

leta 2007.

Naj nazadnje povem ‰e to, da nas je MOP z dopisom

v aprilu 2006 obvestil, da namerava za uãinkovito

delo in ustrezen stik s stroko ustanoviti strokovni

svet za varnost pri uporabi elektriãnih in‰talacij v

stavbah in nas zaprosil, da vanj imenujemo svoje

predstavnike. V svetu bodo kot predstavniki IZS

sodelovali mag. Boris Îitnik, g. Mitja Vidmar in g.

Marko Kotnik in vas o delu tudi obve‰ãali.

Priprava tehniãnih
predpisov s podroãja
NN in‰talacij in
strelovodne za‰ãite

Ivan LEBAN, univ.dipl.inÏ.el.
Predsednik UO MSE
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L
eta 2000 je DrÏavni zbor RS sprejel Zakon o

evidentiranju nepremiãnin, drÏavne meje in

prostorskih enot. Za geodezijo kot stroko je

pomenil osnovni sistemski zakon na podroãju evi-

dentiranja nepremiãnin, predpisal je naãine vzpo-

stavitve, vzdrÏevanja in vodenja nepremiãninskih

evidenc. Kljuãna novost zakona je bila vzpostavi-

tev nove nepremiãninske evidence, imenovane

kataster stavb. Podani so bili sistemski pogoji za

vzpostavitev te nove evidence in doloãene metode

pridobivanja podatkov o stavbah.

V letih po sprejetju Zakona o evidentiranju nepre-

miãnin, drÏavne meje in prostorskih enot se je na

do tedaj zaspanem nepremiãninskem podroãju

zaãelo dogajati hitro in mnogo. Deloma je bil raz-

log temu hitro razvijajoãi se nepremiãninski trg,

deloma vstop v Evropsko unijo, ‰e najbolj pa

sistemska prenova celotne nepremiãninske zako-

nodaje, ki je obsegala Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon,

Stvarnopravni zakonik, Zakon o nepremiãninskem

posredovanju ... Vsak po svoje so zakoni vplivali

na urejanje tega podroãja, skupno vsem pa je bilo,

da doloãbe Zakona o evidentiranju nepremiãnin,

sprejetega leta 2000, niso veã v popolnosti ustre-

zale trenutno veljavnemu zakonskemu stanju.

Verjetno najveãji vpliv na razvijajoãe se podroãje

nepremiãnin je povzroãila uveljavitev Stvarno-

pravnega zakonika v letu 2003. Ta je tradicionalno

pojmovanje nepremiãnine spremenil in jo oprede-

lil na tak naãin, da obstojeãe evidentiranje posa-

meznih delov nepremiãnin v zemlji‰kem katastru,

v nastajajoãem katastru stavb in v evidencah

gospodarske javne infrastrukture ne ustreza veã.

Stvarnopravni zakonik je nepremiãnino doloãil

kot zemlji‰ãe s pripadajoãimi sestavinami, pri

ãemer so podatki o zemlji‰ãih doloãeni s parcela-

mi v zemlji‰kem katastru, pripadajoãe sestavine

pa v evidenãnem smislu doloãajo stavbe in deli

stavb v katastru stavb ter objekti gospodarske

javne infrastrukture. To dejstvo je obstojeãi

sistem evidentiranja nepremiãnin, ki je bil sestav-

ljen iz treh neodvisnih, a povezljivih nepremiãnin-

skih evidenc (zemlji‰ki kataster kot zbirka podat-

kov o parcelah, kataster stavb kot zbirka podatkov

o stavbah in delih stavb ter zbirni kataster gospo-

darske javne infrastrukture kot zbirka podatkov o

drÏavni in lokalni gospodarski javni infrastrukturi),

postavilo v poloÏaj, da znotraj obstojeãih evidenc

ni mogel evidentirati na novo definirane nepre-

miãnine, kot jo je doloãil Stvarnopravni zakonik.

Seveda je razlogov za prenovo sistemskega zako-

na o evidentiranju nepremiãnin ‰e mnogo veã. Vse

‰ir‰a uporaba podatkov nepremiãninskih evidenc

za potrebe razliãnih resorjev, medsebojno povezo-

vanje evidenc in uveljavljanje razliãnih prostor-

skih in‰trumentov, ki temeljijo na nepremiãninskih

podatkih, zahtevajo kakovostne in aÏurne nepre-

miãninske podatke. Republika Slovenija je v pre-

teklih petih letih izvajala in konãala projekt preno-

ve nepremiãninskih evidenc v okviru projekta

Svetovne banke. Uspe‰en zakljuãek projekta je

prinesel digitalizirane (raãunalni‰ko vodene)

nepremiãninske evidence. Splo‰na uporabnost

nepremiãninskih podatkov se je s tem moãno

poveãala, ne pa tudi kakovost teh podatkov, ki

marsikdaj ostajajo ‰e na ravni natanãnosti ob

zajemu, kar pomeni, da so nekateri podatki v zem-

lji‰kem katastru lahko stari tudi veã kot 100 let.

Velik problem predstavljajo tudi nepopolni podatki

v katastru stavb, ki jih je geodetska uprava v pre-

teklih letih zbirala na osnovi rednih postopkov

vpisa, kar Ïal predstavlja manj‰i del vpisanih

podatkov, in pa s pomoãjo prevzema podatkov iz

drugih javnih evidenc. Tako prevzeti podatki so

bili zelo razliãne kakovosti in Ïal vãasih tudi

neuporabni za sistemsko uporabo. Danes je njiho-

va uporaba problematiãna predvsem z vidika

mnoÏiãnega vrednotenja nepremiãnin, kar je

potrebna osnova za obdavãenje nepremiãnin. To

je bil cilj Ïe prej‰nje vlade, zapisan v koalicijski

pogodbi, sedanja vlada pa ga je zapisala v prog-

ram reform in ga namerava izpolniti Ïe v letu

2007.

Ti in ‰e mnogi drugi razlogi so botrovali potrebi po

hitri spremembi Zakona o evidentiranju nepremiã-

nin, ki naj bi ponovno uredil sistemske pogoje za

drugaãno evidentiranje nepremiãnin, tak‰no, ki bo

sledilo potrebam druÏbe, drÏave in sedanjega ãasa.

Novi Zakon o evidentiranju nepremiãnin (ZEN) je

bil v parlamentarni proceduri od zaãetku leta

2006, sprejet pa je bil 21. 4. 2006.

Osnovni cilj novega Zakona o evidentiranju nepre-

miãnin je vzpostaviti sistem evidentiranja nepre-

miãnin na tak naãin, da bodo, prek upravnih

postopkov na pobudo lastnikov ter z uporabo raz-

liãnih sodobnih strokovno tehniãnih metod in

postopkov na pobudo drÏave oziroma lokalnih

skupnosti, nepremiãninske evidence popolne in

podatki v njih kakovostni.

Osnovne znaãilnosti in naãela, na katerih sloni

novi zakon, so:
■ poenostavitev postopkov vpisa nepremiãnin

v nepremiãninske evidence;
■ zagotavljanje popolnosti podatkov nepremiã-

ninskih evidenc na naãin razgrnitve evidentira-

nih podatkov o nepremiãninah, s sistemskim

urejanjem vpisa nepremiãnin v Kataster stavb

in Register nepremiãnin postopno izbolj‰anje

kakovosti podatkov o nepremiãninah,
■ zagotavljanje aÏurnosti podatkov o nepremiãni-

nah z uporabo sodobnih metod in tehnik inventa-

rizacije in interpretacije geodetskih izdelkov;
■ vzpostavitev nove evidence, REGISTRA

NEPREMIâNIN, in v njej podatkov o stanova-

njih in o stalno oziroma zaãasno prijavljenih

prebivalcih v stanovanju;

Vzpostavitev registra
nepremiãnin, razgrnitev
podatkov katastra stavb
oz. popis stavb in delov
stavb

MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
Matiãna sekcija UO MSGeo
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■ vzpostavitev moÏnosti za delno pokrivanje

stro‰kov vodenja in uporabe podatkov

nepremiãninskih evidenc.

Register nepremiãnin
V nadaljevanju se Ïelim osredotoãiti zgolj na

novo nepremiãninsko evidenco, imenovano

Register nepremiãnin, in na zakonsko predviden

naãin polnjenja te evidence na osnovi razgrnitve

podatkov katastra stavb oz. popisa stavb, ki

naj bi ga Geodetska uprava RS izvajala v drugi

polovici leta 2006. Ta aktivnost bo vkljuãevala

vsa slovenska gospodinjstva oz. vse lastnike

nepremiãnin (stavb oz. delov stavb), zato je infor-

macija o tem toliko bolj zanimiva.

Namen Registra nepremiãnin je:
■ oblikovanje in vzdrÏevanje podatkov o nepre-

miãninah v skladu z definicijo iz Stvarnoprav-

nega zakonika,
■ pregledna ureditev katastrskega in registrske-

ga nivoja kakovosti podatkov o nepremiãninah,
■ zagotavljanje popolnosti in kakovosti podat-

kov o stavbah in delih stavb s pomoãjo eno-

stavnih, predvsem strokovno-tehniãnih

postopkov.

Osnovna enota vodenja bo torej nepremiãnina,

omogoãen pa bo pripis lastnosti nepremiãnine in

pa pripis vrednosti nepremiãnine, ki bo doloãena

po metodah mnoÏiãnega vrednotenja nepremiã-

nin.

Register nepremiãnin bo javna evidenca o vseh

nepremiãninah, le-ta v evidenãnem smislu vzpo-

stavlja nepremiãnino in zagotavlja uporabo po-

datkov o nepremiãninah za namene prostorskega

razvoja, davãne politike in izvajanja statistiãnih

opazovanj. Zakon ga doloãa kot odprt sistem, ki

omogoãa, da razliãni uporabniki s svojimi predpi-

si v skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo

veãnamenskost tako, da doloãijo dodatne poda-

tke, ki se o nepremiãninah vodijo. Îe po osnovni

definiciji Register nepremiãnin omogoãa pripis

vrednosti nepremiãnini in s tem neposredno

odpira moÏnosti za bodoão sistemsko ureditev

podroãja obdavãenja nepremiãnin kot sistemskim

nadomestkom nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemlji‰ãa ter za podporo delovanja nepremiã-

ninskega sistema.

V preteklosti so se Ïe veãkrat pokazale teÏave pri

uporabi nepopolnih podatkov katastra stavb, pa

tudi velik razkorak med uradnimi podatki v evi-

denci in dejanskim stanjem na terenu. Ocenjeno

je bilo, da samo na osnovi rednih postopkov pol-

njenja podatkov ne bo moÏno vzpostaviti eviden-

ce za vse stavbe v drÏavi, zato je Zakon o eviden-

tiranju nepremiãnin predvidel moÏnost izvajanja

strokovno-tehniãnih postopkov in metod pridobi-

vanja podatkov o stavbah in delih stavb. To

pomeni, da bomo zaãetno stanje podatkov v kata-

stru stavb (podatki o stavbah in delih stavb) in

registru nepremiãnin (podatki o lastnosti nepre-

miãnine) pridobili na osnovi razgrnitve obstoje-

ãih podatkov katastra stavb. Naãinov razgrni-

tve je lahko veã, zakon pa predvideva izvedbo

razgrnitve s pomoãjo aktivnih popisovalcev na

terenu – torej podobno kot poteka popis prebi-

valstva. Popisovalci bodo izvajali popis s pomoãjo

obrazcev s predhodno natisnjenimi podatki iz

obstojeãih evidenc. Ti obrazci naj bi vsebovali vse

potrebne podatke o stavbah, o delih stavb in o

stanovanjih, ki so potrebni za vzpostavitev

Katastra stavb in Registra nepremiãnin, ter

dodatne podatke, ki so potrebni za izvajanje

fiskalne, razvojne in socialne politike drÏave in

lokalnih skupnosti. Dodatne podatke, ki se vodijo

o stavbah in delih stavb, je opredelil novosprejeti

Zakon o evidentiranju nepremiãnin.

Razgrnitev podatkov katastra
stavb – popis podatkov o stavbah
in delih stavb
Razgrnitev podatkov katastra stavb zajema

torej razgrnitev in popis podatkov o stavbah in

delih stavb v Register nepremiãnin in Kataster

stavb ter vpis ‰tevilk stanovanj v register prebi-

valstva.

Namen razgrnitve podatkov o stavbah in delih

stavb, ki jih Geodetska uprava Republike

Slovenije Ïe vodi v katastru stavb, je:
■ predstaviti javnosti novo temeljno nepremiã-

ninsko evidenco – kataster stavb,
■ seznaniti lastnike stavb in delov stavb z ura-

dnimi podatki o stavbah in delih stavb, ki jih

Geodetska uprava RS vodi v katastru stavb,
■ seznaniti lastnike stavb in delov stavb o naãi-

nu njihovega spreminjanja,
■ pridobiti manjkajoãe podatke o stavbah in

delih stavb za izbolj‰anje podatkov v Katastru

stavb ter vzpostavitvi Registra nepremiãnin.

Ob razgrnitvi podatkov katastra stavb in delov

stavb se bo izvajal tudi popis, s katerim se bo

pridobilo podatke o ‰tevilki stanovanja za osebe s

stalnim oz. zaãasnim prebivali‰ãem. ·tevilke sta-

novanj bodo vpisane v register prebivalstva. S

tem bo vzpostavljena tudi ena od potrebnih osnov

za elektronsko izvedbo popisa prebivalstva, ki bo

nadomestila obstojeãe metode popisa iz leta

2002.

Zbrani podatki katastra stavb bodo z razgrni-

tvijo sluÏili izkljuãno za vzpostavitev Registra

nepremiãnin, dopolnitev podatkov v katastru

stavb in dopolnitev podatkov v registru prebi-

valstva. f
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Popisni obrazec bo imel naslednje ‰tiri sklope:
■ podatki o stavbah,
■ podatki o delih stavb (stanovanja in nestano-

vanjski deli),
■ podatki o lastni‰tvu in
■ podatki o stanovalcih.

Za zbiranje podatkov na terenu se bodo uporablja-

le naslednje metode:
■ metoda samoprijave (ko lastnik predhodno ali

naknadno sam izpolni popisne obrazce),
■ klasiãna metoda razgrnitve (ko popisovalec

izpolni popisne obrazce).

Razgrnitev podatkov bo potekala od junija do

konca decembra, pri ãemer celotni projekt delimo

na predrazgrnitev in razgrnitev podatkov.

Predrazgrnitev podatkov katastra stavb je

namenjena naslednjim skupinam lastnikov nepre-

miãnin:
■ upravnikom veãstanovanjskih stavb,
■ upravljavcem drÏavnega in lokalnega premoÏe-

nja,
■ veãjim lastnikom (imajo veã kakor 30 stavb oz.

delov stavb).

Na‰tete skupine lastnikov bodo z aktivnostmi na

terenu lahko priãele Ïe v mesecu juniju 2006 in ga

nadaljevale do konca leta 2006, Geodetska uprava

RS pa jim bo za nemoteno delo nudila podporo

preko posebne projektne pisarne.

Ostali lastniki bodo sodelovali v razgrnitvi podat-

kov, ki se bo zaãela odvijati na terenu v zaãetku

septembra 2006 in se bo konãala konec decembra

2006. V tem ãasu bo na obmoãju celotne drÏave

delovalo 800 aktivnih popisovalcev, ki bodo sku-

paj z lastniki popisali vse stavbe oz dele stavb.

Z razgrnitvijo podatkov katastra stavb in na osno-

vi popisa z zbranimi pravilnimi podatki o stavbah

in delih stavb drÏava Slovenija dobiva priloÏnost,

da ugotovi:
■ koliko stavb je v Sloveniji,
■ koliko delov stavb je v Sloveniji,
■ koliko stavb in delov stavb je v lasti drÏave in
■ koliko stavb in delov stavb je v lasti lokalnih

skupnosti.

Nova evidenca nepremiãnin, imenovana Register

nepremiãnin, ki bo zaÏivela v prvi polovici leta

2007 na osnovi obdelanih podatkov razgrnitve in

popisa stavb, bo pomenila kvalitetno osnovo za

vse prostorske aktivnosti drÏave. ·e bolj pomemb-

no pa je, da imajo danes, ko nepremiãnine pridobi-

vajo na pomenu, vsi lastniki nepremiãnin moÏnost

kvalitetnega evidentiranja svoje lastnine, ki pome-

ni ob urejeni zemlji‰ki knjigi tudi ustrezno za‰ãito

in varnost. Z opisanimi aktivnostmi novega Zako-

na o evidentiranju nepremiãnin bo drÏava v prvi

fazi naredila korist za vse lastnike nepremiãnin,

ne glede na to, da se napoveduje novi davek na

nepremiãnine. Do izvedbe obdavãitve nepremiãnin

pa mora DrÏavni zbor sprejeti ‰e Zakon o mnoÏiã-

nem vrednotenju nepremiãnin in pa Zakon o

obdavãenju nepremiãnin. Ta dva bosta odgovorila

na pogosta vpra‰anja o tem, kak‰na bo obdavãi-

tev, kak‰ne stopnje davka na nepremiãnine bomo

imeli, kak‰ni bodo modeli vrednotenja nepremiã-

nin in ‰e mnoga druga. O tem pa veã v prihodnji

‰tevilki ãasopisa NOVO v IZS.

f
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Slika 1: Primer podatkov, ki bodo na obrazcu »Stavba«, in se nana‰ajo na celotno stavbo in ne samo na del stavbe.
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V
tujini je Ïe veã desetletij praksa, da se

inÏenirji po diplomi vsakih nekaj let izpo-

polnjujejo s podroãja svojega dela. Izpo-

polnjevanja potekajo pri in‰titucijah, ki imajo s

strani drÏave ali veãjih zdruÏenj priznane progra-

me. Ker se z leti tehnika bliskovito spreminja, so

znanja, ki smo si jih pridobili do diplome, kmalu

premalo za konkurenãno vsakodnevno delo.

Pri nas se tega ‰e ne zavedamo dovolj, saj kar

nekaj inÏenirjev po konãanem strokovnem izpitu

ne obiskuje veã nobenih izpopolnjevanj, ker meni-

jo, da z vsakodnevnim delom pridobijo dovolj

novih znanj. Pri pridobivanju posla pa je tako in

tako Ïe nekaj ãasa glavni kriterij le cena, zato

dodatne diplome ali usposabljanja, ki bi jih v pisni

obliki prilagali k ponudbi inÏenirskih storitev, niso

potrebne.

Ker pa so tudi cene inÏenirskih storitev Ïe veã kot

desetletje zelo nizke in vãasih ‰e komaj pokrivajo

lastne stro‰ke, na‰im inÏenirjem tudi ne preosta-

ne dovolj ãasa za dodatno izpopolnjevanje. In ker

so tak‰na izpopolnjevanja v tujini zelo draga, en

teden stane namreã od 1.800 EUR navzgor, se le

malo inÏenirjev odloãi za tovrstna izpopolnjevanja

v tujini. In ‰e informacija: v Nemãiji ima inÏenirski

poklic v povpreãju najvi‰je plaãe v drÏavi!

1. ZdruÏenje »VdS« in njihove
smernice

Verjetno smo Ïe vsi sli‰ali za VdS. Kratica pomeni

»VVerband dder SSachversicherer«, njihove glavne

dejavnosti pa so med drugim sledeãe:
■ Izdajanje smernic za poÏarno varnost,
■ Izpopolnjevanje inÏenirjev,
■ Pregledi in preskusi sistemov za poÏarno

za‰ãito.

ZdruÏenje ima mednarodna pooblastila in pri VdS

se izpopolnjujejo inÏenirji iz vse Evrope. Smernice,

ki jih izdajajo, pa so dobro poznane in uporabljane

tudi v Sloveniji, naj navedem le nekatere:
■ VdS 2092 – sprinklerski sistemi, po novem je to

VdS CEA 4001,
■ VdS 2199 – poÏarna za‰ãita skladi‰ã,
■ Zahteve za naãrtovanje industrijskih objektov:

— VdS 2516 – proizvodnja umetnih mas,

— VdS 2029 – lesna industrija,

— VdS 2018 – tekstilna industrija,

— VdS 2049 – pohi‰tvo,
■ VdS 2056 – namestitveni objekti,
■ VdS 2082 – hoteli,
■ VdS 2226 – bolni‰nice,
■ VdS 2234 – poÏarne stene,
■ VdS 2109 – stabilne naprave za ga‰enje z vodo,
■ VdS 2093 – ga‰enje s CO2,
■ VdS 2095 – javljanje poÏara,
■ VdS 2098 – naprave za odvod dima in toplote,
■ VdS 2221 – oddimljanje stopni‰ã
■ in ‰e veliko drugih smernic, celotni seznam naj-

demo na www.vds.de.

Pri nas v Sloveniji smo veã desetletij ãakali na

kak‰no smernico s podroãja strojnih in‰talacij ali

in‰talacij poÏarne varnosti, saj drÏava tak‰nih pro-

jektov do nedavnega ni podpirala. Tudi prevodi

standardov, ki jih sprejmemo kot SIST, se konãajo

le pri prevodu naslova in to je tudi vse. Na SIQ —

Slovenskem in‰titutu za kakovost in meroslovje

trdijo, da drÏava ne zagotavlja sredstev za pre-

vode, ministrstva pa trdijo, da so sredstva zago-

tovljena v proraãunu. In ker je stanje paã tak‰no

kot je, so na‰i inÏenirji v vsakem primeru primora-

ni uporabljati standarde in smernice v tujem jezi-

ku, to pa je zelo tvegano, saj po veãini slovenski

inÏenirji ne razumemo tako dobro npr. nem‰kega

jezika, da bi lahko razumeli vse detajle neke nem-

‰ke smernice. Pa vendar v tehniãnih poroãilih

veselo izjavljamo, »da je bila pri naãrtovanju upo-

rabljena« ta ali ona smernica, pri tem pa se ne

zavedamo, da nam bo v primeru nastanka ‰kode

sodni izvedenec, ki bo iz tujine, npr. iz VdS, zlahka

dokazal, da smo pri naãrtovanju marsikaj spre-

gledali oziroma napaãno razumeli. ·e slovenske

zahteve zakonov in pravilnikov je vãasih teÏko

razumeti, pa je sloven‰ãina na‰ materni jezik.

2. Izpopolnjevanja za inÏenirje na
»VdS«

âe torej kot odgovorni projektanti pri svojem delu

uporabljamo tuje smernice, je vsekakor priporoã-

ljivo, da se ãim prej odpravimo v tujino in obi‰ãe-

mo kak‰nega od seminarjev. âe ne drugega, bomo

svoje znanje poglobili, pridobili si bomo veliko

novih razlag pojmov in definicij iz smernic, pred-

vsem pa se bomo preskusili v znanju ob zakljuãkih

tak‰nih seminarjev, ko se na izpitu vidi, ali znamo

re‰iti doloãene praktiãne primere. Na koncu prej-

memo certifikat o usposabljanju, ki velja 5 let,

potem pa je treba znanje obnoviti.

Pri nem‰kem zdruÏenju VdS je moÏno obiskati veã

kot 60 razliãnih seminarjev, in ker je poÏarna var-

nost ena od temeljnih zahtev tudi po ZGO-1, naj

na‰tejem le nekatere, pomembnej‰e za izpopol-

njevanje slovenskega odgovornega projektanta ali

nadzornika (‰tevilka v oklepaju je cena seminarja

v EUR in ‰tevilo dni seminarja):
■ Osnove poÏarne za‰ãite (1.380 EUR, 4 dni),
■ Naãrtovanje ukrepov poÏarne varnosti (2.820

EUR, 2 tedna),
■ PoÏarna za‰ãita v industriji (1.120 EUR, 3 dni),
■ Simulacije poÏara v konceptih poÏarne za‰ãite

(1.700 EUR, 4 dni),
■ Naãrtovanje evakuacijskih poti in poÏarnih

naãrtov (695 EUR, 2 dni),
■ PoÏarna za‰ãita v gradbeni‰tvu (690 EUR, 2

dni),

Izpopolnjevanja
inÏenirjev na VdS in
diploma CFPA EUROPE

mag. Ale‰ GLAVNIK, univ.dipl.inÏ.str.

f
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■ PoÏarna za‰ãita v zbirali‰ãih (gledali‰ãa, kino

dvorane,…) (690 EUR, 2 dni),
■ Osnove projektiranja naprav za ga‰enje z vodo

in plinastimi gasili (1.290 EUR, 4 dni),
■ Projektiranje naprav za ga‰enje s plinastimi

gasili (1.450 EUR, 5 dni),
■ Projektiranje naprav za ga‰enje z vodo (1.450

EUR, 5 dni),
■ Projektiranje poÏarnega javljanja (1.460 EUR, 5

dni),
■ Projektiranje naprav za odvod dima in toplote

(1.450 EUR, 5 dni),
■ Oddimljanje poÏarnih stopni‰ã (710 EUR, 2 dni).

Na VdS pa poleg izobraÏevanja svojih ãlanov

poskrbijo tudi za redne preglede naprav za poÏar-

no za‰ãito. Tako letno pregledajo 13.300 sprinkler-

skih sistemov, 6.200 sistemov za ga‰enje s plina-

stimi gasili in 700 naprav za ga‰enje z drugimi

gasili.

V Evropi je treba imeti posebna pooblastila tako

za projektante poÏarne varnosti kot tudi za izva-

jalce in preglednike, pri nas pa je lahko npr. pro-

jektant sprinklerskih sistemov prav vsak odgovor-

ni projektant strojnih in‰talacij, izvajalec pa vsak

vodovodni in‰talater.

3. Diploma CFPA EUROPE
V tujini je bilo leta 1974 ustanovljeno zdruÏenje

CFPA (Confederation od Fire Protection

Associations), ki danes Ïe vkljuãuje 30 nacionalnih

organizacij iz celega sveta, od tega je v CFPA

EUROPE 18 organizacij iz Evrope. Veãina jih ima

drÏavno podporo oz. so to drÏavne in‰titucije, saj

je v interesu drÏave, da ima urejeno poÏarno var-

nost. V Nemãiji je ãlan tega zdruÏenja VdS, v

Sloveniji pa SZPV (Slovensko zdruÏenje za poÏar-

no varnost, www.szpz-zdruzenje.si), ki pa trenutno

‰e nima podpore drÏavnih institucij, pa tudi smer-

nice SZPV redko kdo uporablja, ãeprav jih je tudi

Ïe kar precej.

Glavne dejavnosti zdruÏenja CFPA:
■ Izdajanje smernic za poÏarno varnost,

■ Izpopolnjevanje inÏenirjev, ki se ukvarjajo s

poÏarno varnostjo,
■ Informiranje svojih ãlanov o novostih na

podroãju poÏarne varnosti.

V CFPA se zdruÏujejo:
■ InÏenirji in tehniki, ki opravljajo dela in naloge s

podroãja poÏarne varnosti,
■ Preskusni laboratoriji, ki kontrolirajo poÏarne

elemente,
■ Dokumentacija o razvojnih nalogah, informacije

in literatura s podroãja poÏarne varnosti,
■ IzobraÏevalni programi nacionalnih organizacij

za izpopolnjevanje njihovih ãlanov,
■ Pregledniki sistemov poÏarne za‰ãite,
■ Svetovalci s podroãja poÏarne varnosti.

Za pridobitev diplome CFPA EUROPE je treba obi-

skovati minimalno 100 ur predavanj (3 tedenski

seminarji), za zakljuãek se pi‰e test in pridobi

diploma, ki potrjuje znanje na podroãju poÏarne

varnosti. V ãasu od 1.1.1991 do 31. 12. 2004 si je

diplomo CFPA EUROPE Ïe pridobilo 13.479 inÏenir-

jev, ima jo tudi Ïe nekaj slovenskih inÏenirjev, ki

pa so si jo pridobili v tujini, saj v Sloveniji do

danes ‰e nismo izvedli nobenega pripravljalnega

seminarja.

Za naãrtovanje poÏarne varnosti po ZGO-1 so v

Sloveniji preko pooblastil IZS poobla‰ãeni inÏenirji

elektro in strojne stroke ter odgovorni projektanti

poÏarne varnosti, delno ‰e arhitekti in gradbeni

inÏenirji in dobrodo‰lo bi bilo tako za drÏavo kot

tudi za privatne investitorje, da bi se tovrstno

izpopolnjevanje inÏenirjev bolj populariziralo oz.

zahtevalo, saj bi s tem dvignili nivo poÏarne var-

nosti pri nas, ki danes ni prav visok.

4. Zakljuãek
âe torej Ïelimo v Sloveniji dvigniti nivo znanja in

poveãati konkurenãnost na‰ih inÏenirjev v pri-

merjavi z ostalimi ãlanicami EU, potem bo treba

na‰e inÏenirje motivirati, da se bodo ‰e v veãji

meri izpopolnjevali tako doma kot v tujini. Seveda

pa bo treba najprej dvigniti nivo cen inÏenirskih

storitev, kar pa bo poslediãno tudi dvignilo kvali-

teto na‰ih projektov. Dokler pa bo glavni kriterij

za izbor projektanta najniÏja cena in dokler bo

strokovni izpit veãen in dodatnih izpopolnjevanj

ne bo treba, do takrat se bomo inÏenirji bolj ali

manj ukvarjali le sami s sabo, v javnosti pa ne

bomo imeli ne svoje cene in ne dobrega imena.

Vãasih je nekaj veljalo, ko je pri‰el »gospod inÏe-

nir«, kako pa je danes, pa ve vsak inÏenir sam.
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KOMISIJA ZA INFORMIRANJE

rganizacije nastopajo na svetovnem spletu

z namenom izvajanja poslovnih funkcij, ki

so trÏenje, promocija, ogla‰evanje, izgrad-

nja blagovne znamke, prodaja, poveãanje obrata

kapitala, poveãanje trÏnega deleÏa, interakcija z

zunanjimi poslovnimi partnerji, izbolj‰anje inte-

rakcije znotraj organizacije. 

Spletni portal je orodje trÏnega komuniciranja in

odnosov z uporabniki storitev, orodje internega

komuniciranja in komuniciranja z mediji, strate‰ki-

mi poslovnimi partnerji, politiãnim in lokalnim

okoljem, komuniciranja druÏbene odgovornosti

ter potencialnega kriznega in konfliktnega komu-

niciranja. Je torej kljuãno orodje v integralnem

komunikacijskem spletu. Tudi InÏenirska zbornica

Slovenije je pri prenovi spletnih strani sledila izva-

janju nekaterih od omenjenih poslovnih funkcij, s

ciljem postaviti kar se da kvalitetno spletno stran.

Spletne strani so zelo razliãnih kakovosti. Zato

smo tudi v primeru zasnove novih spletnih strani

IZS morali odgovoriti na tri osnovna vpra‰anja:

Katerim ciljem Ïelimo s spletno stranjo slediti? Kaj

je dobra spletna stran? Kaj smo pripravljeni za

dobre spletne strani narediti?

Zagotovo je mogoãe najti veliko odgovorov na

vpra‰anje, kaj je dobra spletna stran, saj so ti

odvisni od namena, ki ga spletna stran Ïeli doseãi.

Strokovnjaki menijo, da dobro spletno stran defi-

nirajo primernost besedil in slik za dosego ciljev,

postavitev vsebin, omogoãanje druÏenja in komu-

nikacije med uporabniki strani, moÏnost prila-

gajanja spletne strani po meri, omogoãanje komu-

nikacije, omogoãanje povezanosti strani med

seboj in prehodi na druge uporabne spletne strani,

podpora poslovnim ciljem organizacije.

Kak‰en je spletni portal
www.izs.si
Cilj projekta je bil izvedba dinamiãnega spletnega

portala www.izs.si, ki bo v najveãji moÏni meri

podpiral tekoãe poslovne cilje organizacije, uskla-

jen s strategijo poslovanja in usmerjen v izpolnje-

vanje potreb in priãakovanj uporabnikov. Med

pomembnimi ciljnimi javnostmi smo posebno po-

zornost namenili ãlanom IZS in uporabnikom stori-

tev IZS, za katere zbornica izpolnjuje svoje poslan-

stvo. Temu primerne so tudi vsebine www.izs.si,

katerih naloga je predstaviti tako ‰irok izbor stori-

tev in aktivnosti zbornice kot tudi spremembe na

posameznih podroãjih delovanja matiãnih sekcij.

Interaktivne spletne vsebine so seveda hkrati tudi

priloÏnost za dvig percepcije odgovornega odnosa

do ãlanov in uporabnikov storitev IZS, ki bodo

lahko preko spletnega portala vstopali v neposre-

dno komunikacijo z zbornico. Pomemben element

krepitve percepcije dodane vrednosti so kakovost-

ni odnosi tudi do vseh ostalih javnosti, ki si preko

kakovostnega komuniciranja ustvarijo svojo sliko

o organizaciji. Poslediãno gre seveda za soustvar-

janje ugleda.

Nova spletna 
podoba IZS

mag. Barbara ·KRABA, univ.dipl.inÏ.grad. in
TomaÏ GAUBE (Kraft&Werk)
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Ker je kljuã uspe‰ne spletne predstavitve v celovitosti tehnolo‰ke in grafiã-

ne organiziranosti spletne strani, ki mora biti predvsem funkcionalna, atrak-

tivna in aktualna ter skladna s priãakovanji kljuãnih uporabnikov oziroma

ciljnih javnosti, smo spletno stran IZS zasnovali v skladu z zadnjimi tehnolo-

‰kimi standardi.

Portal www.izs.si je zasnovan s profesionalnim in sveÏim grafiãnim izgledom

s poudarjeno funkcionalnostjo in moÏnostjo interaktivnega komuniciranja,

pripravljenim za ‰iritev teh moÏnosti. Funkcionalnost se odraÏa v pregledno-

sti in enostavni navigaciji ter bogatih interaktivnih vsebinah. Modularna

zasnova omogoãa enostavnej‰e dodajanje novih sklopov in vsebin ter s tem

aÏurnost, enostavno vzdrÏevanje, dinamiko in celovitost spletne predstavi-

tve.

Kje so posamezne vsebine
PreteÏni del prve strani smo namenili rubriki »Aktualno«, saj je praksa poka-

zala, da prostor, ki ji je bil namenjen v prej‰nji postavitvi spletne strani, ‰e

zdaleã ni zado‰ãal za tekoãe obve‰ãanje obiskovalcev spletne strani o aktiv-

nostih zbornice in dogodkih.

Na levi strani se nahajajo rubrike z vsebinami, ki izhajajo iz zakonodaje (ime-

nik poobla‰ãenih inÏenirjev in seznam projektivnih in geodetskih podjetij,

strokovni izpiti, tarifni pogoji, javni nateãaji, dostop do informacij javnega

znaãaja).

S postavitvijo kurzorja nanje se prikaÏejo naslovi podstrani, ki omogoãajo

hitrej‰o izbiro iskane vsebine.

V zgornji vrstici so zbrane bolj »statiãne« vsebine, kot so organizacija in

akti zbornice, predpisi in kontakt ter prevod omejenih vsebin spletne strani

v angle‰ki jezik. S postavitvijo kurzorja nanje se odprejo padajoãi meniji, ki

tako kot pri rubrikah na levi strani omogoãajo hitrej‰o izbiro iskane vsebine.

Interaktivne vsebine, ki se nenehno spreminjajo in dopolnjujejo, so zdruÏe-

ne in prenesene na desno stran spletne strani. Tam najdete rubrike kot so

»izobraÏevanje«, »obvestila« in »strokovna pomoã«.

Oblikovalska zasnova se loãi od konkurenãnih predstavitev in s svojo vizu-

alizacijo odraÏa poslovno filozofijo InÏenirske zbornice Slovenije. Upamo, da

je v‰eãna in uporabna ter omogoãa obiskovalcem, da na hiter in pregleden

naãin pridejo do Ïelenih vsebin.
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Obravnava in
razãlenitev
investicijskih 
stro‰kov stavb 
po DIN 276 — izdaja 1993

Franc PEâOVNIK, univ.dipl.inÏ.str.
Vodja Projektne skupine za tarifne pogoje

f

V
decembru 2005 so skupaj z 38. ‰t. Novo v

IZS vsi ãlani InÏenirske zbornice Slovenije,

podjetja s seznama, ki ga vodi IZS, upravne

enote RS, doloãena ministrstva in javni naroãniki

kot tudi druga veãja podjetja, ki sodelujejo pri

graditvi objektov, prejeli zgo‰ãenko (skupno ca.

8500 izvodov), na kateri so zapisani:
■ tarifni pogoji projektantskih storitev (TPPS),
■ raãunalni‰ki program za izraãun projektant-

skih storitev (honorarjev) ter
■ raãunalni‰ki pripomoãek za pripravo strukture

investicijskih stro‰kov.

Zgo‰ãenka je bila razposlana tudi ãlanom Zborni-

ce za arhitekturo in prostor. Na IZS jo lahko brez-

plaãno prejmejo vsi zainteresirani. Kratka obra-

zloÏitev razlogov izdaje zgo‰ãenke je bila objav-

ljena na 4. strani 38. ‰tevilke glasila Novo v IZS.

Projektna skupina za tarifne pogoje je v skladu z

svojim letnim programom dela, po izdaji navedene

zgo‰ãenke, pripravila ‰e strokovno podlago za

obravnavanje in razãlenitev investicijskih stro‰kov

stavb po DIN 276 – izdaja 1993. Smiselno se to raz-

ãlenitev lahko uporablja tudi pri inÏenirskih objek-

tih.

Razlogi za pripravo te strokovne podlage so:
■ V ãlenih TPPS je pri strokah navedena stro-

‰kovna skupina po DIN 276, ki podrobneje

opredeljuje investicijske stro‰ke, ki se jih zaja-

me v izraãunu honorarja posamezne stroke.
■ V Sloveniji ‰e ni standarda, pravilnika ali pa

vsaj navodil, ki bi omogoãali enotno obravna-

vo in razãlenitev investicijskih stro‰kov objek-

ta v ãasu priprav na gradnjo, v teku gradnje,

pa vse do predaje objekta v uporabo.
■ Kot je Ïe znano, so TPPS izdelani po vzoru

nem‰kih HOAI (Honorarordnung für

Architekten und Ingenieure), prilagojeni slo-

venski zakonodaji, zato lahko DIN 276 pred-

stavlja dobro strokovno podlago tudi v sloven-

skem okolju, vse dokler ne bo Slovenija v ta

namen pripravila lastnega standarda ali pravil-

nika. V nem‰kem okolju je to namreã regulira-

no tako, da ima sam HOAI zakonsko podlago in

se navezuje ‰e na druge zakone, DIN 276 pa je

standard.

Ob tem velja omeniti porazno stanje, ki trenutno

vlada na tem podroãju v slovenskem okolju. Tako

npr. Zakon o javnih naroãilih v zadnji verziji niti v

fazi pridobivanja ponudb za izbor izdelovalca

projektne in tehniãne dokumentacije ne zavezuje

investitorja, da bi v razpisih navedel vsaj oceno

investicijskih stro‰kov naãrtovanega objekta, kaj

‰ele da bi jih podrobneje razãlenil, ampak se to

prelaga na ponudnike, pa ãeprav bi po istem

zakonu in njegovih podzakonskih aktih do takrat

vsaj pri zahtevnih objektih, financiranih iz javnih

financ, morale biti razãi‰ãene zasnove in eko-

nomski pokazatelji naãrtovanega objekta. Po zad-

nji verziji ZGO-1 pa projektna naloga sploh ni

sestavni del projektne in tehniãne dokumentacije,

pa ãeprav je investitor udeleÏenec v investicij-

skem procesu in je zakonsko odgovoren za skrb-

no opredelitev vsebine naroãila – projektne nalo-

ge. V takih primerih torej ni uresniãljiva bistvena

funkcija investicijskega procesa, po kateri naj

izku‰eni projektant — ponudnik v okviru razpoloÏ-

ljivih investicijskih sredstev naãrtuje optimalno

izvedbo objekta po Ïelji in naroãilu investitorja.

Logiãno je, da so temu ustrezne tudi posledice v

praksi, ki se odraÏajo predvsem v tem, da

pomanjkljivi projektni nalogi in brez skrbne

ocene strukture investicijskih stro‰kov sledijo:
■ pomanjkljiva projektna in tehniãna dokumen-

tacija,
■ ‰tevilne spremembe projektnih re‰itev med

gradnjo,
■ velike prekoraãitve priãakovanih investicijskih

stro‰kov,
■ pogosto kasneje tudi pomanjkljivosti v funkci-

onalnosti zgrajenega objekta.

Predinvesticijske priprave in naãrtovanja stavbe,

izdelave projektne in tehniãne dokumentacije,

gradnje stavbe in predaje stavbe v uporabo torej

ni moÏno gospodarno izvajati brez hkratnega

sistematiãnega predvidevanja, spremljanja,

obravnave in kontrole investicijskih stro‰kov ter

hkratnega ukrepanja v primeru odstopanj od

naãrtovanega gibanja stro‰kov. To je prav tako

nujna, kompleksna in zahtevna storitev, za katero

pa Ïal v Sloveniji ‰e nimamo sistemske re‰itve,

zato te stro‰ke v praksi vsak investitor obravna-

va in razãlenjuje po svoje. Zaradi tega so ti obi-

ãajno nepregledni in neprimerljivi celo pri tipiãnih

objektih in ne omogoãajo pravoãasnega lociranja

stro‰kov ter ukrepanja v primeru potrebe.

Prav v ta namen je bil v Nemãiji Ïe leta 1981 izde-

lan DIN 276, ki je bil bistveno dopolnjen leta 1993.

Ta standard velja za izraãunavanje in razãlenitev

stro‰kov stavb. Zajema stro‰ke in ukrepe za

izgradnje, adaptacije, modernizacije stavb, kot

tudi s tem povezane prispevke in izdatke.

Standard opredeljuje pojme in znaãilnosti njiho-

vega razlikovanja in s tem omogoãa primerljivost

rezultatov izraãunanih stro‰kov.

Po tem standardu so investicijski stro‰ki razãle-

njeni v stro‰kovne skupine, in sicer:

Na prvem nivoju so razãlenjeni v stro‰kovne

skupine:

100 Zemlji‰ãe (gradbena parcela)

200 Priprava in komunalno opremljanje

300 Stavba — stavbne konstrukcije

400 Stavba – tehniãne naprave

500 Zunanje ureditve – objekti

600 Opremljenost (notranja oprema)

700 Gradbeni postranski stro‰ki (dodatni)

Na drugem nivoju so razãlenjeni v stro‰kovne

skupine:
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100 Zemlji‰ãe:

110 Vrednost zemlji‰ãa

120 Postranski stro‰ki zemlji‰ãa

130 Sprostitev zemlji‰ãa

200 Priprave in komunalna ureditev:

210 Priprave

220 Komunalno urejanje

230 Nejavno urejanje (gradbenih zemlji‰ã)

240 Kompenzacije

300 Stavba — stavbne konstrukcije:

310 Gradbena jama

330 Zunanje stene

340 Notranje stene

350 Stropi

360 Strehe

370 Konstrukcijske gradbene vgradnje

390 Drugo

400 Stavba – tehniãne naprave:

410 Naprave za vodo, odpadno vodo in plin

420 Naprave za oskrbo s toploto

430 Naprave za zrak

440 Naprave za jaki tok

450 Naprave za daljinsko javljanje in obve‰ãanje

460 Vozne naprave

470 Naprave za specifiãno rabo

480 Stavbna avtomatika

490 Drugi ukrepi pri tehniãnih napravah

500 Zunanje ureditve:

510 Povr‰ina zemlji‰ãa

520 Utrjene povr‰ine

530 Gradbene konstrukcije v zunanjih ureditvah

540 Tehniãne naprave v zunanjih ureditvah

550 Oprema v zunanjih ureditvah – objektih

590 Drugi ukrepi v zunanjih ureditvah — objektih

600 Opremljenost in umetnine:

610 Opremljenost

620 Umetnine

710 Naloge investitorja:

711 Vodenje projekta

720 Priprave naãrtovanja objekta

721 Raziskave

730 Storitve inÏenirjev in arhitektov

731 Stavba

732 Naprave na prostem – zunanja ureditev

733 Notranje urejanje prostora

734 InÏenirski in prometni objekti

735 Naãrtovanje nosilnih konstrukcij

736 Tehniãna oprema

739 InÏenirske in arhitekturne storitve, ostalo

740 Izvedeni‰ka mnenja (ekspertize) in soglasja

744 Geodetske meritve

750 Umetni‰ko opremljanje stavbe

760 Financiranje

770 Splo‰ni gradbeni postranski stro‰ki

790 Drugi gradbeni postranski stro‰ki 

Na tretjem nivoju so investicijski stro‰ki precej

podrobno razãlenjeni v nadaljnje stro‰kovne sku-

pine. Po potrebi pa se jih lahko razãleni ‰e na

ãetrti nivo. Pri vsaki stro‰kovni skupini na tretjem

nivoju so navedena tudi podrobnej‰a navodila ozi-

roma primeri stro‰kov. Tretjega nivoja razãlenitve

stro‰kov zaradi obseÏnosti ne opisujemo v tem

ãlanku.

Bistveno pri DIN 276 je, da imajo stro‰ki po tem

standardu sistemske finanãne postavke, kar omo-

goãa njihovo preglednost, primerljivost, sprotno

kontrolo in po potrebi ukrepanje. Zelo pomembno

je tudi to, da omogoãa sistematiãno zbiranje in

urejanje statistiãnih podatkov zgrajenih stavb.

Teh v Sloveniji Ïal ‰e nimamo, bili pa bi zelo kori-

sten in zanesljiv pripomoãek pri preudarnem naãr-

tovanju novih podobnih stavb, zato je zbiranje in

urejanje teh ena od zelo pomembnih nalog IZS in

‰e koga.

Celotna obrazloÏitev in razãlenitev investicijskih

stro‰kov stavb po DIN 276 je obseÏno gradivo, ki

bo v celoti objavljeno na spletni strani IZS.

Ker je v ãlenih TPPS in nem‰kih HOAI uporabljena

razãlenitev po DIN 276 iz leta 1981 in ‰e ne po

novem iz leta 1993, bo na spletni strani IZS objav-

ljena njihova primerjava.

Na zaãetku tega ãlanka je bilo navedeno, da so vsi

prejemniki Novo v IZS na zgo‰ãenki prejeli tudi

raãunalni‰ki pripomoãek za pripravo strukture

investicijskih stro‰kov, vendar pa nekateri upo-

rabniki TPPS izraÏajo Ïeljo, da bi strukturo investi-

cijskih stro‰kov raje pripravljali v programu EXCEL

in ne po programu na zgo‰ãenki. Da bi zadovoljili

tudi take uporabnike, bo na spletni strani IZS

objavljen program za pripravo strukture investi-

cijskih stro‰kov po standardu DIN 276 v EXCELu.

Dosedanja praksa uporabe TPPS kaÏe, da je skrbna

priprava strukture investicijskih stro‰kov zelo trd

oreh tako za preudarne investitorje kot za projek-

tante, vendar pa sta brez te naãrtovanje in reali-

zacija objekta dokaj neodgovorno dejanje in v

nasprotju s temeljnim ciljem ZJN in ZGO-1, ki pred-

pisujeta gospodarno rabo investicijski sredstev.

Marsikomu pa seveda ravno nered in nejasnost v

obravnavi in prikazu investicijskih stro‰kov ustre-

zata, ker na ta naãin laÏje uveljavlja svoje posebne

Ïelje.

Obravnava in prikaz gibanja investicijskih stro-

‰kov po vzoru DIN 276 v ãasu priprav in realizacije

stavbe tudi drÏavnim organom omogoãa dokaj

hitro, pregledno in zanesljivo preverjanje porabe

investicijskih sredstev, npr. v primerih, ko gre za

financiranje iz javnih financ.

Zakljuãek
TPPS sistematiãno vodijo investitorja in projektan-

ta skozi vse faze projektantskih strokovnih stori-

tev, ki jih prepisujeta ZGO-1 in ZUreP -1 ter njuni

podzakonski akti.

Znano je, da so v pripravi dopolnitve in spremem-

be navedene zakonodaje in da bo na podlagi le-

teh treba ustrezno dopolniti tudi TPPS, kar bo IZS

izvedla nemudoma po objavljenih spremembah.

Ne glede na to, da TPPS ‰e niso potrjeni od Vlade

RS, pa ne moremo veã zaobiti dejstva,
■ da so sedaj investitorjem, inÏenirjem in arhi-

tektom na voljo tarifni pogoji projektantskih

storitev in raãunalni‰ka orodja za pripravo

strukture investicijskih stro‰kov ter izraãune

vrednosti projektantskih storitev,
■ da s tem v niãemer ni ogroÏeno delovanje trga

strokovnih storitev, le da ta deluje na ceno-

vnem nivoju, ki omogoãa kvalitetno in popolno

f
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SLUÎBE IZS
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P
osebni imenik odgovornih projektantov

je bil v letu 2000 vzpostavljen na podlagi

sprejema zakona ZGO-c (Uradni list RS,

‰t. 45/99), vpisovanje vanj pa je potekalo od 9.

6. 2000 do 9. 9. 2000. Vpis v posebni imenik

odgovornih projektantov je tehnikom in inÏenir-

jem omogoãil, da so ‰e naprej opravljali delo

odgovornega projektanta pod pogojem, da so

se v roku treh mesecev vpisali v navedeni ime-

nik ter v roku petih let po vpisu opravili dopol-

nilni strokovni izpit za izdelovanje posameznih

naãrtov. V posebni imenik odgovornih projek-

tantov so se lahko vpisali tisti tehniki in inÏenir-

ji, ki so pred 9. 11. 1996 izpolnjevali pogoje za

odgovorne projektante v skladu s tretjim od-

stavkom 28. ãlena Zakona o graditvi objektov

(Uradni list SRS, ‰t. 34/84) ali pa so pred tem

datumom kot poklic opravljali dejavnost projek-

tiranja v skladu z 79. ãlenom navedenega zako-

na ter imeli opravljen strokovni izpit po Zakonu

o graditvi objektov pred 9. 11. 1996.

V posebni imenik odgovornih projektantov je

bilo v letu 2000 vpisanih 1137 inÏenirjev in tehni-

kov, in sicer 137 v matiãno sekcijo arhitektov in

krajinskih arhitektov, 430 v matiãno sekcijo

gradbenih inÏenirjev, 193 v matiãno sekcijo

strojnih inÏenirjev, 368 v matiãno sekcijo elek-

troinÏenirjev ter 7 v matiãno sekcijo inÏenirjev

tehnologov in drugih inÏenirjev.

Iz posebnega imenika odgovornih projektantov

je bilo od 1000 tehnikov in inÏenirjev (brez ãla-

nov ZAPS) skupaj izbrisanih 378 posameznikov

in sicer 341 posameznikov po uradni dolÏnosti,

ker niso opravili posebnega strokovnega izpita

za projektiranje v roku petih let po vpisu v ime-

nik, ter 37 posameznikov na lastno zahtevo.

Vpisani v posebni ·tevilo izbrisanih iz 
Matiãna imenik odgovornih imenika, ker niso ·tevilo izbrisanih
sekcija projektantov v letu 2000 opravili izpita na lastno zahtevo

MSA 137 * imenik vodi ZAPS * imenik vodi ZAPS

MSG 430 192 13

MSS 193 54 2

MSE 368 93 22

MST 9 2 0

SKUPAJ 1137 341 37

izdelavo predpisane projektne in tehniãne

dokumentacije,
■ da je ob vsem tem vse manj moÏnosti za izgo-

varjanje na neurejene razmere na trgu pro-

jektantskih storitev na druge in tudi na zakono-

dajalca,
■ da je v najveãji meri odvisno od inÏenirjev in

arhitektov samih, kako uspe‰no bodo vse to

uveljavili, uporabljali in dograjevali. Ob tem pa

se je treba resno zamisliti, kam vodi sedanja

brezbriÏnost in neusklajenost v nastopanjih

navzven. Npr. od pribliÏno 5700 poobla‰ãenih

inÏenirjev prejemnikov zgo‰ãenke jih je do

sedaj (v 4. mesecih) aktiviralo zgo‰ãenko le

okrog 800. Arhitekti npr. so sodelovali pri pri-

pravi TPPS in v veliki meri je na njihovo prigo-

varjanje in na podlagi priãakovanega vstopa

Slovenije v EU projektna skupina izdelala TPPS

po vzoru HOAI. Danes pa ZAPS, ki je na svoji

skup‰ãini sicer sprejela objavljene TPPS, tem

oporeka in Ïeli pripraviti nove po svoji meri, pa

ãeprav praksa zahtevam, da inÏenirji in arhitek-

ti pri celovitem naãrtovanju objektov v vsem

najtesneje sodelujejo. Jasno je, da sta ob

takem ravnanju tako IZS kot ZAPS neuãinkoviti

v postopku potrditve TPPS s strani Vlade RS.

Projektna skupina za tarifne pogoje je vsa navede-

na objavljena gradiva pripravljala v dokaj zaple-

tenih in teÏavnih pogojih in se zaveda, da jih bo

treba ‰e dograjevati, tako zaradi napovedanih

sprememb zakonodaje kot tudi zaradi zahtev pra-

kse. Vendar pa priãakuje, da bodo sedaj z uporabo

omenjenih gradiv in s sloÏnim nastopanjem tudi

inÏenirji in arhitekti s svoje strani zaãeli urejati

tako kritizirani trg strokovnih storitev, poslediãno

pa izbolj‰ali kvaliteto svojih storitev in dokazali

svoje ravnanje po pravilih kodeksa inÏenirske

etike.

Odvzem licenc odgovornim
projektantom, ki niso
opravili izpita po ZGO-C

Renata GOMBOC
Samostojna referentka za evidence

V LETU 2005 SE JE IZTEKEL PETLETNI ROK ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH

STROKOVNIH IZPITOV PO ZGO-C ZA TEHNIKE IN INÎENIRJE, KI SO SE V LETU 2000

VPISALI V POSEBNI IMENIK ODGOVORNIH PROJEKTANTOV.



Kraj prireditve:

Zagreb, Hrva‰ka

âas prireditve:

18. marec 2006

UdeleÏenci:

Predsednik mag. ârtomir REMEC

Kratek opis dogajanja/sprejeti sklepi ali

usmeritve:

Predmet razgovora izvr‰nega odbora ECEC sta

bili EU direktivi, ki obravnavata delovanje

poobla‰ãenih inÏenirjev, t.j. direktiva o storitvah

in direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

V okviru obravnave podroãja direktive o stori-

tvah je predsednik ECEC g. Kolbe podal poroãilo

delovne skupine CEPLIS, ki ga je mogoãe strniti

v naslednje kljuãne sklepe:
■ CEPLIS bi podprl doloãila o standardih kako-

vosti dela poobla‰ãenih inÏenirjev,
■ CEPLIS je predlagal, da se v izogib zapletom

razãisti odnos direktive o storitvah z drugimi

direktivami, ‰e posebej direktivo o priznava-

nju poklicnih kvalifikacij,
■ CEPLIS je poudaril, da uporaba principa drÏa-

ve izvora ni primerna za storitve poobla‰ãe-

nih inÏenirjev,

■ CEPLIS je podprl predlog, da bi bilo zavarova-

nje profesionalne odgovornosti obvezno.

Sprejet je bil sklep, da podpredsednik ECEC dr.

Plicka pripravi prvi osnutek kodeksa poklicne

etike poobla‰ãenih inÏenirjev zdruÏenih v ECEC.

V okviru obravnave podroãja direktive o prizna-

vanju poklicnih kvalifikacij je bil sprejet sklep,

da predsednik ECEC g. Kolbe pripravi prvi pred-

log za implementacijo direktive o priznavanju

poklicnih kvalifikacij v zakonodaje posameznih

drÏav v obliki navodil nacionalnim oblastem.

Namera o pripravi skupne inÏenirske platforme

je bila glede na negativno stali‰ãe predstavni-

kov Evropske komisije zaekrat prekinjena.

Namen, da se za poobla‰ãene inÏenirje zagotovi

ustrezen status, ostaja. ECEC si bi ‰e naprej pri-

zadeval najti druge vzvode za dosego cilja.

Izvr‰ni odbor je odloãil, da bo tretja skup‰ãina

ECEC potekala v Italiji v mesecu novembru. 

REPORTAÎE
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9. seja izvr‰ilnega
odbora ECEC 

Posvet 
»Graditev objektov 
in poslovanje z
nepremiãninami«

Kraj prireditve:

PortoroÏ

âas prireditve:

26. in 27. januar 2006

UdeleÏenci:

Predsednik mag. ârtomir REMEC

Generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA

Kratek opis dogajanja/sprejeti sklepi ali usme-

ritve:

Nepremiãnine so v dana‰nji druÏbi izjemnega po-

mena. Posvet je posku‰al predstaviti problematiko

graditve nepremiãnin, prometa z nepremiãninami

(varovanje potro‰nikov in ureditev posredovanja z

nepremiãninami, s poudarkom na praktiãnih pri-

merih in problemih posameznih institutov), uredi-

tve stanovanjskih razmerij (kjer se je sku‰alo najti

re‰itve na nekatera praktiãna vpra‰anja zlasti v

okviru stanovanjskih najemnih razmerij) in vre-

dnotenja nepremiãnin (kjer so bile predstavljene

vodilne metode vrednotenja).

Precej‰en del posveta je bil namenjen postopkom

graditve, kjer je bilo govora o lokacijski informaciji

in gradbenem dovoljenju, o nekaterih procesnih

vpra‰anjih v konkretnih upravnih odloãanjih na

podroãju prostora in graditve objektov in o aktual-

nih vpra‰anjih uporabe ZGO in ZUreP s katerimi se

sreãujejo naãrtovalci in investitorji v praksi.

Stali‰ãa zbornice o izvajanju in moÏnih spremem-

bah gradbene zakonodaje je predstavil predsednik

IZS mag. ârtomir Remec.
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P
redsednik InÏenirske zbornice Slovenije

mag. ârtomir Remec se je v okviru sejma

sreãal z ministrom za okolje in prostor

Janezom Podobnikom in direktorji gradbenih pod-

jetij in in‰titutov.

Na sejmu je zbornica, kot Ïe prej‰nji dve leti, aktiv-

no sodelovala s svojo, sedaj Ïe prepoznavno,

informacijsko pisarno. Nosilna tema leto‰nje pisar-

ne je bila predstavitev nove spletne strani zborni-

ce (www.izs.si), s katero Ïelimo spodbuditi e-

poslovanje, in na kateri lahko tako ãlani kakor tudi

vsi zainteresirani najdejo vse aktualne dogodke in

sveÏe informacije, zadevajoãe zbornico.

Da bi ãlanom in drugim obiskovalcem sejma ãim

bolj pribliÏali spletno stran, smo se odloãili za

nagradno igro. Ta je potekala s pomoãjo raãunal-

nika, na katerem je bila igra v obliki sestavljanke.

Igra je dodobra pritegnila obiskovalce sejma, ki so

se radi ustavljali in jo sestavljali.

Obiskovalci na‰e informacijske pisarne so lahko

na njej dobili informacije o opravljanju strokovnih

izpitov, o vpisu v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev,

o vpisu v seznam projektivnih in geodetskih pod-

jetij, izobraÏevanjih, tarifnih pogojih, …. Doloãene

informacije pa so bile na voljo tudi v obliki tiskane

literature in publikacij.

V sklopu sejma smo izvedli izobraÏevalni prog-

ram, za katerega sta poskrbela g. Franc Peãovnik

in g. Boris Kocjanãiã, ki sta predstavila Tarifne

pogoje za projektantske storitve.

Megra je za nami. Za nami je tudi Ïrebanje nagra-

jencev nagradne igre, ki so za nagrado dobili ãela-

do z logotipom IZS. Toliko za letos. Se vidimo na

Megri spet naslednje leto.

REPORTAÎE 

Informacijska pisarna InÏenirske
zbornice Slovenije na Megri 2006

Polona OKRETIâ
Samostojna referentka za izobraÏevanje in informiranje

TUDI LETOS SE JE INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE UDELEÎILA SEJMA MEGRA, KI JE POTEKAL OD 4. DO 8. APRILA 2006 V GORNJI RADGONI.

V OKVIRU SEJMA JE POTEKALA SKUP·âINA SLOVENSKE GRADBENO TEHNOLO·KE PLATFORME. NA SKUP·âINI JE BIL SPREJET STRATE·KI

PROGRAM IN IZVOLJEN STRATE·KI SVET. ZA PREDSEDNIKA STRATE·KEGA SVETA JE BIL IZVOLJEN GENERALNI DIREKTOR PRIMORJA D.D.

DU·AN âRNIGOJ, ZA PREDSTAVNIKA STROKOVNIH ZDRUÎENJ PA PREDSEDNIK INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE MAG. âRTOMIR REMEC IN

PREDSEDNIK ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR DR. VIKTOR PUST.

Sreãanje predsednika mag. ârtomirja Remca z ministrom za okolje in prostor Janezom Podobnikom.
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Vabilo na

STROKOVNO EKSKURZIJO V GRADEC, 
OGLED KUNSTHAUSA,

30. maj 2006

NAMEN IN OPIS EKSKURZIJE

KUNSTHAUS ali muzej sodobne umetnosti v Gradcu je zaradi svoje nenavadne, biomorfne oblike in moderno zasnovanih

sistemov klimatizacije, prezraãevanja, hlajenja in ogrevanja zanimiv za inÏenirje in arhitekte.

ARHITEKTURA:

Muzej je od daleã videti kot vesoljska ladja zaradi ãesar sta jo avtorja, londonska arhitekta Peter Cook in Colin Fournier,

poimenovala kar A Friendly Alien ali po na‰e Prijazni vesoljãek. Gre za objekt z biomorfno strukturo, katerega postavitev je

postala mogoãa ‰ele z napredkom raãunalni‰tva in gradbene stroke. Kunsthaus je torej v nekem smislu eksperiment in kot

tak postavlja nova pravila na podroãju arhitekture ter predstavlja zaãetek prehoda k novi arhitekturi, saj sta arhitekta pri

naãrtovanju uporabila raãunalni‰ki program, ki se sicer uporablja za naãrtovanje ladij.

TEHNIKA:

Tehnika klimatizacije, prezraãevanja, hlajenja in ogrevanja v objektu KUNSTHAUS obsega sistemsko re‰itev, ki vsebuje moder-

no zasnovane sisteme:

■ ogrevanja zgradbe,

■ priprave toplotne energije,

■ priprave hladilne energije z visoko uãinkovitimi zraãno in vodno hlajenimi hladilnimi agregati za implementacijo tehnolo-

gije, ki omogoãa namestitev hladilnih agregatov neposredno v strojnico zgradbe,

■ sodobne klimatizacijske sisteme z integriranim visoko uãinkovitim rekuperativnim sistemom, sistemom posrednega

hlapilnega hlajenja ter dodatnimi hladilniki in dogrelniki dovodnega zraka,

■ sistem digitalne regulacije celotne energetike in ostalih elektroenergetskih sistemov v zgradbi,

■ sistem centralnega nadzora.

Ogled muzeja bo potekal v dveh delih in bo obsegal ogled z arhitektom g. Nielsom Jonkhansnom iz biroja Spacelab na Dunaju,

ki je aktivno sodeloval pri gradnji in ogled s tehni‰kim vodjo muzeja g. Erikom Ernstom. Po ogledu je previden ãas za vpra‰a-

nja in razpravo.

KDAJ IN KJE

ttoorreekk 3300.. mmaajj 22000066

cceellooddnneevvnnaa eekksskkuurrzziijjaa vv GGrraaddeecc,, oogglleedd KKUUNNSSTTHHAAUUSS--aa

STROKOVNO EKSKURZIJO BOSTA VODILA

g. Mirt MARTELANC, univ.dipl.inÏ.str.

g. Danijel MUR·Iâ, univ.dipl.inÏ.str.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Vabilo je objavljeno na spletni strani www.izs.si, kjer je objavljena tudi prijavnica in ostali podatki.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Komisije za izobraÏevanje

Dr. Îeljko Vukeliç, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol., l.r.

VABILA
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Vabilo na

IZOBRAÎEVANJI 
V JUNIJU 2006

PROGRAM IZOBRAÎEVANJ

1. junij 2006

izhodi‰ãa in napotki za izbor svetilk glede na namen in

prostorske zahteve v Ljubljani

8. junij 2006

Energenti in ogrevalni sistemi v objektih v SeÏani

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Vsa vabila so objavljena na spletni strani www.izs.si, 

kjer so objavljene tudi prijavnice in ostali podatki.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Komisije za izobraÏevanje

Dr. Îeljko Vukeliç, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol., l.r.

Spo‰tovani ãlani InÏenirske zbornice Slovenije!

V Ïelji, da bi vas lahko uãinkovito obve‰ãali o vseh dogajanjih
na IZS, smo se odloãili, da ponovimo akcijo zbiranja pravilnih 
in novih elektronskih naslovov ãlanov IZS. Obnovljeno bazo

elektronskih naslovov bomo uporabili za po‰iljanje vseh
pomembnih obvestil in sprememb na spletni strani IZS.

Veseli bomo, ãe se boste povabilu odzvali in tako prispevali 
k aktualiziranju baze elektronskih naslovov ãlanov IZS. 

Prosimo vas, da obrazec izpolnite in ga po‰ljete na naslov:

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Jar‰ka cesta 10/b, 1000 Ljubljana

Spodaj podpisana(i) 

__________________________________________________________________

identifikacijska ‰t. IZS _____________________________ 

izjavljam, da sem lastnik spodaj vpisanega elektronskega
naslova in dovoljujem, da mi InÏenirska zbornica Slovenije
po‰ilja obvestila.

_________________________________@______________________________
(vpi‰ete va‰ elektronski naslov) 

V _________________________, ____/_____/2006

Podpis po‰iljatelja:

SPOROâITE NAM SVOJ
E-PO·TNI NASLOV

@

�



Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom nas seznanjate, da ste v

‰tevilki glasila IZS 0372005 na 39. strani zasledili

na‰a pojasnila, da se ãlanom IZS, ki imajo pridob-

ljen status odgovornega projektanta za izdelova-

nje naãrtov, namenjenih izvedbam sistemov za

odkrivanje in javljanje poÏara in bi Ïeleli tak‰ne

naãrte izdelovati ‰e v bodoãe, ni potrebno vãla-

njevati v Zbornico za zasebno varovanje, kar pa

je napaãno in nas zato napro‰ate, da o tak‰ni na‰i

napaki obvestimo IZS. Da naj bi bilo na‰e mnenje

napaãno, utemeljujete s tem, da je z Zakonom o

zasebnem varovanju doloãeno, da mora imeti

gospodarska druÏba ali posameznik, ki se ukvarja

z naãrtovanjem in/ali izvajanjem varnostnih

sistemov, kamor spadajo tudi sistemi za samodej-

no odkrivanje in javljanje poÏara, licenco za naãr-

tovanje in izvajanje varnostnih sistemov, kar

pomeni, da je ãlanstvo v Zbornici za zasebno

varovanje obvezno, izdelovanje naãrtov za siste-

me odkrivanja in javljanje poÏara pa brez omenje-

ne licence ni dovoljeno.

V tej zvezi odgovarjamo, da na na‰ih pojasnilih

vztrajamo in hkrati menimo, da je va‰e mnenje

zmotno, ker iz njega izhaja, da zamenjujete

opravljanje dejavnosti z opravljanjem inÏenirskih

storitev. Vztrajanje na na‰ih pojasnilih, kot so

objavljena v glasilu IZS 0372005 na 39. strani

zato v nadaljevanju utemeljujemo z naslednjim:

1. Najprej je potrebno ugotoviti, da je z 8. ãlenom

Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS,

‰t. 126/04, v nadaljevanju: ZZasV) doloãeno, da

se gospodarske druÏbe in samostojni podjetni-

ki posamezniki, ki imajo licenco za opravljanje

dejavnosti zasebnega varovanja, zaradi zago-

tavljanja strokovnosti pri opravljanju zasebne-

ga varovanja in varovanja javnega interesa na

tem podroãju obvezno zdruÏujejo v zbornico,

ne pa posamezniki kot fiziãne osebe, ki pri

izdelovanju doloãene vrste projektne in teh-

niãne dokumentacije oziroma naãrtih, ki tak‰-

no dokumentacijo sestavljajo, nastopajo kot

odgovorni projektanti.

2. Nadalje je potrebno tudi ugotoviti, da ste pri

svojem pisanju spregledali dejstvo, da je pro-

jektant po doloãbah 28. ãlena Zakona o gradi-

tvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 102/04 – uradno

preãi‰ãeno besedilo in 14/05 – popr., v nadalje-

vanju: ZGO-1) pravna ali fiziãna oseba, ki ima

kot gospodarska druÏba ali zadruga v sodni

register vpisano dejavnost projektiranja oziro-

ma ima kot samostojni podjetnik posameznik

tak‰no dejavnost prigla‰eno pri pristojni davã-

ni upravi oziroma sedaj pri pristojni Agenciji

Republike Slovenije za javnopravne evidence

(AJPES) in da mora, ãe tak‰ni samostojni pod-

jetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodar-

ske druÏbe oziroma zadruge sami ne izpolnju-

jejo s tem zakonom predpisanih pogojev za

odgovornega projektanta, imeti tak‰na pravna

oziroma fiziãna oseba takrat, ko opravlja

dejavnost projektiranja, s pogodbo o zaposli-

tvi, s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi

razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit

naãin zagotovljeno sodelovanje ustreznega

‰tevila posameznikov, ki izpolnjujejo s tem

zakonom predpisane pogoje za odgovornega

projektanta. 

3. Ker pa ste pri svojem pisanju tudi spregledali

dejstvo, da ZGO-1 ne predpisuje (obveznega)

ãlanstva za projektante, torej za tiste pravne

ali fiziãne osebe, ki imajo kot gospodarska dru-

Ïba ali zadruga v sodni register vpisano dejav-

nost projektiranja oziroma imajo kot samo-

stojni podjetnik posameznik tak‰no dejavnost

prigla‰eno pri pristojni davãni upravi oziroma

sedaj pri pristojni Agenciji Republike Slovenije

za javnopravne evidence (AJPES), torej ãlan-

stva, kot ga predpisuje ZZasV za tiste druÏbe

in podjetnike posameznike, ki nameravajo

pridobiti licenco, ampak da ZGO-1 doloãa, da

mora biti ãlan ustrezne poklicne zbornice, to je

Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ali

InÏenirske zbornice Slovenije tisti posameznik,

ki namerava na trgu inÏenirskih storitev in ne

opravljanja dejavnosti nastopati kot odgovorni

projektant, menimo, da smo s tem ‰e dodatno

utemeljili, kje je va‰a zmota.

Menimo, da smo s tem v celoti in ustrezno odgo-

vorili na va‰ dopis. Z namenom pa, da v bodoãe

ne bi prihajalo veã do nepotrebnih zapletov,

seznanjamo z na‰im mnenjem tudi vse zbornice,

va‰o in obe poklicni. Menimo pa tudi, da ne bo

odveã, da z na‰im mnenjem seznanimo tudi za

podroãje zasebnega varovanja pristojno ministr-

stvo.

S spo‰tovanjem!

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã

Metka âernelã

GENERALNA DIREKTORICA 

Direktorata za prostor

V VEDNOST:

1. Ministrstvo za notranje zadeve – sluÏba, pri-

stojna za podroãje zasebnega varovanja

2. Zbornica za zasebno varovanje, 

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

3. InÏenirska zbornica Slovenije, 

Jar‰ka 10/b, Ljubljana

4. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,

Vegova 9, 1000 Ljubljana
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

·tevilka: 35101-31/2006/1-TMJ

Datum: 31. 1. 2006

Zadeva: IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA IZDELOVANJE NAâRTOV S
PODROâJA VARNOSTNIH SISTEMOV
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MOP –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom nas spra‰ujete:

1. kak‰en je postopek za pridobitev gradbenega

dovoljenja za rekonstrukcijo objekta drÏavnega

pomena, zgrajenega pred letom 1960, zakaj je

potrebno tudi za tak‰en objekt, ki se naj bi rekon-

struiral, pridobiti lokacijsko informacijo in ali se

za tak‰en objekt izda gradbeno dovoljenje na

naãin, kot je to z Zakonom o graditvi objektov

doloãeno za lokacijske naãrte, torej brez pridobi-

vanja projektnih pogojev in soglasij in

2. zakaj je Pravilnik o projektni in tehniãni dokumen-

taciji pri sestavinah tehniãne dokumentacije uve-

del drugaãen pojem »prikaz« kot pri sestavinah

projektne dokumentacije, ki uporablja pojem

»naãrt« ter ali doloãene upravne enote ravnajo

pravilno, ko zavraãajo projekte izvedenih del, ker

so njihove mape naslovljene z »naãrti« in ne s

»prikazi«, nato pa predlagate,

3. da izdamo o tem, da je pravilni izraz »naãrt« tudi

v tehniãni dokumentaciji, uradno obvestilo ter z

ustrezno okroÏnico seznanimo vse upravne enote,

vse to pa ãimprej vnesemo v napovedane spre-

membe in dopolnitve obravnavanega pravilnika.

V tej zvezi odgovarjamo:

Ad 1)

1. Najprej je potrebno pojasniti, da uradna oseba pri-

stojnega upravnega organa odloãa o izdaji grad-

benega dovoljenja v skladu z doloãbami posebne-

ga materialnega predpisa, to je Zakona o graditvi

objektov (Uradni list RS, ‰t. 102/04 – uradno preãi-

‰ãeno besedilo in 14/05 – popr., v nadaljevanju:

ZGO-1), ob upo‰tevanju ‰e vrste drugih zakonov in

podzakonskih predpisov. Postopek izdaje tega

dovoljenja vodi uradna oseba v skladu z doloãba-

mi procesnega zakona, to je Zakona o splo‰nem

upravnem postopku (Uradni list RS, ‰t. 80/99 in

naslednji, v nadaljevanju: ZUP) ter tistih procesnih

doloãb ZGO-1 s katerimi so posamezna vpra‰anja

upravnega postopka izdaje gradbenega dovolje-

nja drugaãe urejena kot v ZUP.

2. Ne glede na vrsto objekta, drÏavnega pomena ali

ne, je za njegovo rekonstrukcijo potrebno gradbe-

no dovoljenje, kot to doloãa prvi oziroma drugi

odstavek 3. ãlena ZGO-1. Z navedenima doloãbama

je namreã doloãeno, da se lahko zaãne ne samo

gradnja novega objekta, ampak tudi rekonstrukci-

ja na podlagi pravnomoãnega gradbenega dovo-

ljenja oziroma je doloãeno, da lahko investitor na

lastno odgovornost zaãne s tako gradnjo po

dokonãnosti gradbenega dovoljenja. To, da je bil

objekt zgrajen pred letom 1960, pa samo pomeni,

da ob vloÏitvi zahteve za izdajo gradbenega dovo-

ljenja za njegovo rekonstrukcijo ni potrebno nave-

sti tudi ‰tevilke in datuma gradbenega dovoljenja,

na podlagi katerega je bil tak‰en objekt zgrajen.

Tako je to doloãeno s tretjim odstavkom 54. ãlena

ZGO-1.

3. V zvezi z va‰im vpra‰anjem o lokacijski informaciji

pa pojasnjujemo, da je potrebna tudi v primeru

rekonstrukcije zato, ker je iz nje razvidno, ali ni

morda z izvedbenim prostorskim aktom, s katerim

se ureja obmoãje, na katerem stoji objekt, ki se ga

namerava rekonstruirati, doloãeno, da je tak‰en

objekt predviden za odstranitev oziroma ru‰enja in

podobno. Tudi zato je z 2. toãko drugega odstavka

57. ãlena ZGO-1 doloãeno, da obvezni del vsakega

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja obse-

ga tudi lokacijsko informacijo, ãe prostorski akt ‰e

ni evidentiran v zbirki pravnih reÏimov, vzpostavlje-

nih v skladu s predpisi o urejanju prostora.

Ad 2)

1. V zvezi z va‰im vpra‰anjem, zakaj je Pravilnik o

projektni in tehniãni dokumentaciji (Uradni list RS,

‰t. 66/04 in 54/05) pri sestavinah tehniãne doku-

mentacije uvedel pojem »prikaz« in ne »naãrt«, je

potrebno najprej ugotoviti, da tak‰en izraz temelji

v drugem odstavku 39. ãlena ZGO-1. Z navedeno

doloãbo je namreã jasno doloãeno, da je projekt

izvedenih del projekt za izvedbo, dopolnjen s pri-

kazom vseh izvedenih del in morebitnih spre-

memb v vseh delih projekta za izvedbo, ki so

nastale med gradnjo, na podlagi katerega je

mogoãe na tehniãnem pregledu ugotoviti, ali je

zgrajeni oziroma rekonstruirani objekt v skladu z

gradbenim dovoljenjem.

2. Drugi razlog za to, da je s 40. ãlenom Pravilnika o

projektni in tehniãni dokumentaciji doloãeno, da

posamezne mape vsebuje doloãene prikaze, pa je

v tem, da naãrt za razliko na prikaz pomeni, da se

z njim vnaprej, torej za bodoãe, doloãa naãin, kraj,

ãas, da bi se kako dejanje uspe‰no izvedlo oziro-

ma doloãa, koliko dela oziroma kak‰na dela naj bi

bila opravljena, da se doloãeni objekt zgradi, s pri-

kazom pa se prikazuje Ïe izvedeno stanje.

3. Zato menimo, da upravne enote ravnajo pravilno,

ko zavraãajo projekte izvedenih del, ker so njiho-

ve mape naslovljene z »naãrti« in ne s »prikazi«.

Ad 3)

1. Na podlagi predhodno pojasnjenega in ker veljajo

zakoni in zakoniti izvr‰ilni predpisi, to je tudi

Pravilnik o projektni in tehniãni dokumentaciji, za

vse enako, torej tako za projektante kot upravne

enote in tukaj‰nje ministrstvo, vas tudi seznanja-

mo, da tukaj‰nje ministrstvo va‰emu predlogu, da

bi o tem, da je pravilni izraz »naãrt« tudi v tehniã-

ni dokumentaciji, izdali uradno obvestilo ter z

ustrezno okroÏnico seznanili vse upravne enote,

ne more in ne sme slediti.

2. âe bi ravnalo tako, kot ste predlagali, da bi ravna-

lo v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ki v

ãetrtem odstavku 153. ãlena doloãa, da morajo biti

ne samo posamiãni akti, ampak tudi dejanja

drÏavnih organov temeljiti na zakonu ali zakoni-

tem predpisu.

3. Ker pa je s ãetrtim odstavkom 153. ãlena ustave

tudi doloãeno, da veljajo njegove doloãbe tudi za

nosilce javnih pooblastil, pa to tudi pomeni, da

tudi va‰a zbornica ne more in ne sme razlagati,

kot ste to navedli v dopisu, da so v projektu izve-

denih del naãrti, ne pa prikazi.

Menimo, da smo s tem v celoti in ustrezno odgovorili

na vsa va‰a vpra‰anja.

S spo‰tovanjem!

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã

Metka âernelã

GENERALNA DIREKTORICA

Direktorata za prostora

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

·tevilka: 35101-61/2006/1-TMJ

Datum: 28. 2. 2006

Zadeva: IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
ZA REKONSTRUKCIJO OBJEKTA DRÎAVNEGA POMENA, ZGRAJENEGA
PRED LETOM 1960 TER IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIâNE
DOKUMENTACIJE ZA TAK·EN OBJEKT

Zveza: Va‰ dopis ‰t. 465/VOD-B· z dne 30. 1. 2006
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Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom se nam najprej zahvaljujete

za na‰a pojasnila z dne 28. 2. 2006 o va‰ih vpra-

‰anjih z dne 30. 1. 2006 o izpolnjevanju pogojev, da

se lahko zaãne s postopkom za izdajo gradbenega

dovoljenja za rekonstrukcijo objekta drÏavnega

pomena, zgrajenega pred letom 1960, nato pa nas

spra‰ujete:

1. kako se po tem, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo, na-

daljuje s tak‰nim postopkom;

2. ali so doloãbe 55. ãlena Zakona o graditvi

objektov, ki pri pridobivanju gradbenega dovo-

ljenja za objekte drÏavnega pomena in objekte

z vplivi na okolje omogoãajo doloãene izjeme

oziroma olaj‰ave, obvezne, ali pa jih je mogoãe

uporabljati alternativno;

3. kak‰ne so zahteve glede vsebine vodilne mape

pri PGD za rekonstrukcije tak‰nih objektov, ki

se sicer ‰tejejo za objekte z vplivi na okolje, ni

pa novih vplivov na okolje;

4. kako se pri tak‰nih objektih, ki se naj bi rekon-

struirali, doloãa vplivno obmoãje oziroma ali

ga je sploh smiselno doloãati in, ãe ga je treba

doloãiti, ali se ga doloãa, kot da bi ‰lo za novo

gradnjo;

5. ali kot soglasodajalci pri nameravani rekon-

strukciji nastopajo prav vsi, ki so Ïe nastopali

pri novi gradnji, ãeprav jih rekonstrukcija ne

zadeva.

V tej zvezi odgovarjamo:

1. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je enak

in sicer ne glede na to, ali se vloÏi zahtevek za

gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo, nado-

mestno gradnjo ali ru‰itev oziroma odstrani-

tev, kar pa seveda ne pomeni, da traja v vseh

primerih enako dolgo in tudi ne, da bi se mora-

lo v vseh takih primerih prilagati enako pro-

jektno dokumentacijo. Uradna oseba pristojne-

ga upravnega organa namreã odloãa o izdaji

gradbenega dovoljenja v skladu z doloãbami

posebnega materialnega predpisa, to je

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t.

102/04 – uradno preãi‰ãeno besedilo in 14/05 –

popr., v nadaljevanju: ZGO-1 – UPB1), ob upo‰te-

vanju ‰e vrste drugih zakonov in podzakonskih

predpisov. Postopek izdaje tega dovoljenja pa

vodi uradna oseba v skladu z doloãbami pro-

cesnega zakona, to je Zakona o splo‰nem

upravnem postopku (Uradni list RS, ‰t. 24/06 –

uradno preãi‰ãeno besedilo, v nadaljevanju:

ZUP – UPB2) ter tistih procesnih doloãb ZGO-1, s

katerimi so posamezna vpra‰anja upravnega

postopka izdaje gradbenega dovoljenja druga-

ãe urejena kot v ZUP.

2. âe je predmet gradnje oziroma v obravnava-

nem primeru rekonstrukcije objekt drÏavnega

pomena, kot ga opredeljujejo doloãbe Uredbe

o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst

objektov in o doloãitvi objektov drÏavnega

pomena (Uradni list RS, ‰t. 33/03 in 78/05 –

popr.) oziroma njegove priloge 2, se investitor

sam odloãi, ali bo pri pridobivanju gradbenega

dovoljenja uporabil doloãbe 55. ãlena ZGO-1 –

UPB1, torej pri tukaj‰njem ministrstvu vloÏil

zahtevo za doloãitev smernic za projektiranje,

ali ne, torej da bo vloÏil zahtevo za izdajo

gradbenega dovoljenja tako, kot je to doloãe-

no z doloãbami 54. ãlena navedenega zakona.

Pri tem velja ‰e opozorilo, da so va‰e navedbe,

ãe‰ da naj bi doloãbe 55. ãlena ZGO-1 – UPB1

veljale tudi za objekte z vplivi na okolje, zmot-

ne, saj so te doloãbe v tem ãlenu prenehale

veljati z dnem uveljavitve Zakona o varstvu

okolja (Uradni list RS, ‰t. 41/04), to je dne

7.5.2004. S 193. ãlenom navedenega zakona je

namreã, med drugim, doloãeno, da z dnem

uveljavitve tega zakona prenehajo veljati v

prvem odstavku 55. ãlena Zakona o graditvi

objektov besede »in za objekt z vplivi na oko-

lje«.

3. V primeru objekta z vplivi na okolje veljajo v

vsakem primeru tiste doloãbe Zakona o var-

stvu okolja (Uradni list RS, ‰t. 41/04, 17/06 –

Avt.RAZ in 20/06, v nadaljevanju: ZVO-1), ki

predpisujejo obveznost izdelave poroãila o

vplivih na okolje in pridobitve okoljevarstvene-

ga soglasja k projektnim re‰itvam, in sicer ne

glede na to, ali gre za novo gradnjo, ali pa za

rekonstrukcijo tak‰nega obstojeãega objekta.

Odgovor na vpra‰anje, ali gre v konkretnem

primeru za objekt z vplivi na okolje ali ne, pa je

potrebno poiskati v ‰e veljavni Uredbi o vrstah

posegov v okolje, za katere je obvezna presoja

vplivov na okolje (Uradni list RS, ‰t. 66/96,

12/00 in 83/02). To pomeni, da je potrebno vse

to opredeliti tudi v ustreznih podatkih, ki jih

mora v skladu s Pravilnikom o projektni in teh-

niãni dokumentaciji (Uradni list RS, ‰t. 66/04 in

54/05) vsebovati vodilna mapa projekta za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja.

4. Tudi zato, ker je doloãeno s prvim odstavkom

19. ãlena Pravilnika o projektni in tehniãni

dokumentaciji, da je treba vplivno obmoãje

prikazati kot vplivno obmoãje v ãasu gradnje

oziroma izvajanja del in kot vplivno obmoãje,

ko bo objekt v uporabi oziroma obratovanju, je

potrebno tudi v projektu za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja za rekonstrukcijo prikazati

vplivno obmoãje. To pomeni, da se seveda v

primeru rekonstrukcije vplivno obmoãje ne

more prikazovati, kot da bi ‰lo za povsem novo

gradnjo, saj je v tak‰nem primeru izvajanja del

potrebno med priãakovanimi vplivi na okolico

prikazati s tak‰nimi, z rekonstrukcijo poveza-

nimi deli priãakovane vplive na izpolnjenost

bistvenih zahtev in sicer v ãasu izvajanja

rekonstrukcije in po konãani rekonstrukciji, ko

bo objekt v uporabi oziroma bo obratoval.

5. Pri izdelavi projektne dokumentacije za rekon-

strukcijo doloãenega objekta seveda ne more-

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

·tevilka: 35101-61/2006/2-TMJ

Datum: 21. 3. 2006

Zadeva:
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJE TER
IZPOLNJEVANJE POGOJEV, DA SE LAHKO VLOÎI ZAHTEVA ZA DOLOâITEV
SMERNIC ZA PROJEKTIRANJE

Zveza: Va‰ dopis ‰t. 1105/VOD-B· z dne 6. 3. 2006
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29. 5. — 31. 5. 2006
13. podonavska evropska konferenca o

geotehniãnem inÏeniringu z naslovom

»Dejavno geotehni‰ko projektiranje pri

razvijanju infrastrukture«

Ljubljana, Slovenija

4.6. — 6. 6. 2006
8th International Symposium

Transport Noise and Vibration 2006

St. Petersburg, Rusija

http://webcenter.ru/~eeaa/tn06/

eeaa-vaa@peterlink.ru

7. 6. — 8. 6. 2006
Kongres inÏenirjev Makedonije

Ohrid, Makedonija

22. 6. 2006
Designing Safer Roads

London, Anglija

www.thepassiverevolution.co.uk

andrev.pledge@thepassiverevolution.co.uk

11. 7. — 13. 7. 2006
Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels

PortoroÏ, Slovenija

www.bhrgroup.com/confsite/av06home.htm

bastle@bhrgroup.com

28. 7. 2006
4th International Engineering & Construction

Conference

Los Angeles, Kalifornija, ZDA

www.asce.org

thancuff@lacds.org

4. 8. — 6. 8. 2006
International Conference on Physical Modelling

in Geotechnics 2006

Hong Kong, Hong Kong

www.icpmg2006.ust.hk/onlinesubmission.htm

stse@ust.hk

14. 8. — 16. 8. 2006
ASCE

Operating Reservoirs in Changing Conditions

Sacramento, California, ZDA

www.asce.org/conferences/om06/abstract.cfm

4. 8. — 17. 8. 2006
STESSA 2006

Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas

Yokohama, Japonska

www.serc.titech.ac.jp/stessa2006/

wada@serc.titech.ac.jp

6. 9. — 8. 9. 2006
6st European Conference on Numerical

Methods in Geotechnical Engineering

Graz, Avstrija

www.numge06.tugraz.at

numge06@tugraz.at

6. 9. — 10. 9. 2006
10th IAEG Congress

Engineering geology for tomorrow’s cities

Nottingham, Anglja

www.iaeg2006.com

contact@iaeg2006.com

13. 9. — 15. 9. 2006
IABSE Symposium on Responding to

Tomorrow’s Challenges in Structural

Engineering

Budimpe‰ta, MadÏarska

www.iabse.hu

iabse@asszisztencia.hu

25. 10. – 27. 10. 2006
8. slovenski kongres o cestah in prometu

PortoroÏ, Slovenija

10. 11. – 11. 11. 2006
8. mednarodno posvetovanje o hladilni in

klimatizacijski tehniki

PortoroÏ, Slovenija

15. 11. — 17. 11. 2006
8. mednarodno posvetovanje o gradnji

predorov in podzemnih prostorov

Ljubljana, Slovenija

www.drustvo-dpgk.si

leon.kostiov@tirnet.net

28. 11. 2006
Dan inÏenirjev 2006

Ljubljana, Slovenija

www.izs.si

NOVICE,  SPOROâILA

Koledar strokovnih
prireditev

Rubriko ureja Jan Kristjan JUTER·EK,
ki sprejema predloge za objavo na e-naslov: msg@izs.si

jo nastopati kot pristojni soglasodajalci isti

organi, ki so Ïe pred leti ali celo desetletji dali

soglasje oziroma pogoje za gradnjo objekta,

med drugim tudi zato, ker se je njihov status

glede na spremenjeno zakonodajo spremenil

ali pa so celo prenehali obstajati, ali pa se je

spremenila njihova pristojnost in podobno. To

pomeni, da bo potrebno pri izdelavi projektne

dokumentacije za rekonstrukcijo obravnava-

nega objekta pridobiti projektne pogoje in

soglasja tistih drÏavnih organov, organov

lokalne skupnosti oziroma nosilcev javnega

pooblastila, za katere je z zakonom ali predpi-

som, izdanim na podlagi zakona doloãeno, da

doloãajo projektne pogoje in dajejo soglasja

za graditev objektov, ki jih zadeva obrav-

navana rekonstrukcija.

Menimo, da smo s tem v celoti odgovorili tudi na

vsa tokratna va‰a vpra‰anja.

S spo‰tovanjem!

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã

Metka âernelã

GENERALNA DIREKTORICA

Direktorata za prostor

po pooblastilu:

Alenka Kumer

podsekretarka



107. redna seja upravnega odbora: 1. 12. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

realizacijo sklepov.
■ Potrdil je plan dela in finanãni naãrt IZS za leto

2006.
■ Ustanovil je komisijo za dobro prakso, ki bo po

novem pokrivala tudi delo, ki ga je do sedaj

opravljala Komisija za tarifne pogoje.
■ Imenoval je dodatnega ãlana komisije za

strokovne izpite Matiãne sekcije geodetov.
■ Imenoval je ãlana Komisije za strokovne izpite

iz Matiãne sekcije geodetov.
■ Razre‰il je ãlana Izpitne komisije za gozdarstvo

in lesarstvo.
■ Zavrnil je pritoÏbo zoper postopek o opravlja-

nju dopolnilnega izpita za izdelovanje naãrtov

elektriãnih in‰talacij in elektriãne opreme ter

naãrtov telekomunikacij kot neutemeljeno.
■ Zavrnil je pritoÏbo zoper zavrnitev prijave za

opravljanje osnovnega strokovnega izpita iz

odgovornega projektiranja s podroãja gradbe-

ne stroke kot neutemeljeno.
■ Sprejel je sklep, da IZS posreduje ministru MOP

pismo, v katerem ga opozori na nevzdrÏno

stanje, ki so ga povzroãili z izdajanjem spremi-

njajoãih se mnenj o pooblastilih inÏenirjev o

odgovornem projektiranju in ga zaprosi za kon-

kreten odgovor in za posredovanje na uprav-

nem sodi‰ãu za ãimprej‰njo odloãitev v spor-

nem primeru.
■ Seznanil se je s sklepi Upravnega odbora MST v

zvezi z izdelavo tehnolo‰kih naãrtov in sprejel

naslednje ukrepe:

— ustanovil je delovno skupino predsednikov

UO MSG, MSE, MSS in MST,

— zadolÏil je strokovno sluÏbo IZS za izvajanje

postopkov skladno z akti zbornice in za

usklajevanje stali‰ã v primeru vpletenosti

veã matiãnih sekcij.

UPRAVNI ODBOR IZS

108. redna seja upravnega odbora: 22. 12. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik 107. seje upravnega odbora

in pregledal realizacijo sklepov.
■ Zaradi ugotovljenih kr‰itev Pravilnika o

strokovnih izpitih IZS je razre‰il ãlana izpitne

komisije za strokovne izpite iz projektiranja in

revidiranja s podroãja poÏarne varnosti.
■ Naroãil je izdelavo analize uspe‰nosti opravlja-

nja osnovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov s

podroãja poÏarne varnosti za vsa leta nazaj.
■ Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v

Ljubljani je naroãil revizijo ‰tudije poÏarne var-

nosti.
■ ZadolÏil je predsednike MST, MSG, MSS, MSE in

MSRG, da imenujejo po enega novega ãlana v

izpitno komisijo za opravljanje osnovnih in

dopolnilnih izpitov iz poÏarne varnosti.
■ ZadolÏil je delovno skupino za analizo ZGO-1, da

do 15. 1. 2006 pripravi analizo predlogov nove

prostorske zakonodaje.
■ V zvezi z gradnjo predorov je zadolÏil MSG in

MSRG, da uskladita poglede in pripravita sku-

pno mnenje.
■ ZadolÏil je predsednike matiãnih sekcij, da ime-

nujejo ãlane v Komisijo za dobro prakso.
■ Sprejel je sklep, da se do konca januarja 2006

pripravi gradivo, na osnovi katerega bi se pred-

stavniki IZS sestali z nekaterimi poslanci drÏav-

nega zbora.
■ Potrdil je program in vsebino predstavitev

raãunalni‰kega programa za TPPS.
■ Imenoval je inventurno komisijo IZS.
■ Doloãil je vi‰ino sofinanciranja Slovenske inÏe-

nirske zveze za sodelovanje v mednarodnih

in‰titucijah.

109. redna seja upravnega odbora: 2. 2. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

realizacijo sklepov.

UPRAVNI ODBOR IZS
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■ Potrdil je sklepe koordinacije predsednika z

dne 19. 1. 2006.
■ Sprejel je sklep, da se MOP-u po‰lje dopis v

zvezi s predori in jasno pove, da gre za stali‰ãe

IZS.
■ Imenoval je projektno skupino za bistvene zah-

teve in trajnostno gradnjo v naslednji sestavi:

dr. Marjana ·ijanec Zavrl, univ. dipl. inÏ. grad.

(MSG) – vodja, mag. Borut Glavnik, univ. dipl.

inÏ. el. (MSE), Vladimir Jama, univ. dipl. inÏ. str.

(MSS), Mitja Lenassi, univ. dipl. inÏ. str. (MSS),

Franc Peãovnik, univ. dipl. inÏ. str. (MST). S sku-

pino sodeluje tudi prof. dr. Miroslav Pregl, univ.

dipl. inÏ. grad.
■ Doloãil je naslednje prednostne naloge projekt-

ne skupine za bistvene zahteve in trajnostno

gradnjo v letu 2006:

— priprava predstavitev bistvenih zahtev za

podroãje graditve stavb in izhajajoãih smer-

nic za spremembo zakonodaje in tehniãnih

predpisov s podroãja graditve objektov,

— sodelovanje pri pripravi priloge za revijo

Gradbenik ter oblikovanje vsebinske zasno-

ve za Dan inÏenirjev 2006.
■ Sprejel je sklep o nekaterih prednostnih nalo-

gah komisije za dobro prakso.
■ Zavrnil je pritoÏbi v zvezi z odloãbo o zavrnitvi

prijave za opravljanje dopolnilnega strokovne-

ga izpita za projektante oz. za izdelovanje

posameznih naãrtov (ZGO-C) kot neutemeljeni.
■ Seznanil se je z revizijskim mnenjem Fakultete

za kemijo in kemijsko tehnologijo in sprejel

sklep, komu se to mnenje po‰lje v nadaljnjo

obravnavo.
■ Sprejel je pobudo Fakultete za kemijo in kemij-

sko tehnologijo za skupni sestanek glede oprav-

ljanja strokovnih izpitov iz poÏarne varnosti.
■ Sprejel je sklep, da se zaprosi MOP za sprejem

avtentiãne razlage izvajanja 1. odstavka 228.

ãlena ZGO-1.
■ Potrdil je stali‰ãa delovne skupine IZS do pred-

loga nove prostorske zakonodaje, do mnenja o

ZAPS-ovem predlogu zakona o arhitekturi oz.

dejavnosti arhitekturno-urbanistiãnega naãr-

tovanja in do predloga ureditve pooblastil v

NOVICE,  SPOROâILA
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predlogu novega ZGO in odloãil, da se jih posre-

duje MOP in ZAPS.
■ Naãelno je podprl pripravo uãnega programa z

delovnim naslovom »arhitekturne konstrukcije

in vodenje projektov«.

110. redna seja upravnega odbora: 9. 3. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

realizacijo sklepov.
■ Na predlog UO MSGeo je imenoval izpitno komi-

sijo za geodetsko stroko.
■ Imenoval je dodatne ãlane izpitne komisije za

rudarstvo in geotehnologijo.
■ Imenoval je dva nova ãlana izpitne komisije za

poÏarno varnost.
■ Sprejel je letno poroãilo o delu IZS za leto 2005

in zakljuãni raãun IZS za leto 2005. Oba doku-

menta mora potrditi ‰e skup‰ãina IZS.
■ Sprejel je sklep o dvigu ãlanarine za leto 2006

in na osnovi tega predloga sprejel popravljen

finanãni naãrt IZS za leto 2006 in hkrati tudi

popravljen plan dela za leto 2006. Oba doku-

menta mora potrditi ‰e skup‰ãina IZS.
■ Sprejel je vsebinske teze in doloãil delegacijo

za obisk pri ministru MOP, dr. Janezu

Podobniku.
■ Doloãil je delegacijo za skupni sestanek z vod-

stvom ZAPS.
■ Doloãil je ceno publikacije Investicijski procesi

in vodenje projektov, ki zna‰a 1000 SIT.
■ Sprejel je pobudo MSE za skupni sestanek z

Zbornico za zasebno varovanje.
■ Sprejel je pobudo za sestanek na SIST, kjer bi se

dogovarjali o prevodih in odkupih standardov.

111. redna seja upravnega odbora: 30. 3. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

realizacijo sklepov.
■ ZadolÏil je projektno skupino za tarifna pravila,

da pripravi odgovor na ãlanek z naslovom

Nem‰ki predpis o honorarjih za storitve arhi-

tektov ter inÏenirjev (HOAI), objavljen v mar-

ãevski ‰tevilki revije Gradbeni vestnik.
■ Seznanil se je z aktivnostmi, ki potekajo na

podroãju strokovnih izpitov iz poÏarne varnosti

in potrdil Darka Kruderja in Romana Jemca za

nova ãlana izpitne komisije za poÏarno varnost.
■ Seznanil se je z rezultati pogovorov na

Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in

sprejel sklep o naslednjih skupnih aktivnostih:

— revidiranje kataloga znanj strokovnih izpitov

s podroãja poÏarne varnosti,

— organiziranje pripravljalnih in osveÏilnih

seminarjev s podroãja poÏarne varnosti,

— organiziranje enodnevnega mednarodnega

posveta na temo Eurocodov (vkljuãuje tudi

poÏarno varnost).
■ Sprejel je sklep, da Komisija za sistemske zako-

ne na osnovi poslanih pripomb in stali‰ã do

predlogov nove prostorske zakonodaje naredi

diagrame poteka nekaterih postopkov, predlog

besedila posameznih ãlenov in izhodi‰ãa za

spremembo nekaterih pravilnikov.
■ Pozval je ãlane Upravnega odbora IZS, da se

udeleÏijo otvoritve sejma Megra v Gornji

Radgoni.
■ Pozval je generalno sekretarko, da do nasled-

nje seje pripravi predlog smernic za delo

strokovnih sluÏb IZS v naslednjem obdobju.
■ Sprejel je sklep o aktivni udeleÏbi na kongresu

inÏenirjev v Makedoniji.

50. seja upravnega odbora: 13. 1. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel in potrdil je zapisnik 49. seje Upravnega

odbora Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev.
■ Sprejel je pobudo, naj Upravni odbor IZS pre-

dlaga MOP odkup pravic uporabe Eurocodov in

tako omogoãi ãlanstvu IZS in drÏavljanom brez-

plaãni dostop.
■ Obravnaval je ustanovitev Komisije za dobro

prakso in sprejel sklep, da pozove predsednika

IZS, da predstavi delo te komisije. Hkrati je Ïe

doloãil eno ãlanico komisije, ostale bo doloãil

naknadno.
■ Potrdil je Tadeja Markiãa za ãlana izpitne komi-

sije za poÏarno varnost.
■ Podprl je uãni program z naslovom

Arhitekturne konstrukcije in vodenje projektov.

51. seja upravnega odbora: 28. 3. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel in potrdil je zapisnik 50. redne seje

Upravnega odbora Matiãne sekcije gradbenih

inÏenirjev in pregledal realizacijo sklepov.
■ Obravnaval in sprejel je Pravilnik o dodatnem

prostovoljnem izobraÏevanju ãlanov IZS in poz-

val ãlane, da podajo ‰e morebitne predloge in

pripombe.
■ Obravnaval in sprejel je predlog o vsebini teh-

nolo‰kih naãrtov in potrdil pristop pri re‰eva-

nju te problematike.

■ Potrdil je izvajanje projekta MSG z naslovom:

Uvajanje EC v prakso in doloãil Andreja

Pogaãnika za vodjo projekta, Pavla Sajeta pa za

njegovega pomoãnika.

5. seja upravnega odbora: 15. 12. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in potrdil v

vabilu predlagani dnevni red.
■ Sprejel je sklep, da delovna skupina v sestavi

Roman Lebar, Franc Peãovnik in Borut Zule pri-

pravi novo verzijo izdelave tehnolo‰kih naãrtov

do 20. 1. 2006.
■ Seznanil se je z aktualnimi dogajanji na IZS in

pregledal sklepe UO IZS.

6. seja Upravnega odbora MST: 12. 1. 2006

Sprejeli so naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik 5. redne seje UO MST.
■ Sprejel je v vabilu predlagan dnevni red in ga

dopolnil s ‰e tremi aktualnimi toãkami za

obravnavo.
■ Obravnaval je problematiko poÏarne varnosti in

se seznanil s stali‰ãi Upravnega odbora IZS o

tej problematiki.
■ Upravni odbor je dal pobudo za sestanek vod-

stva IZS (predsednik, generalna sekretarka in

predsednik Komisije za strokovne izpite) z vod-

stvom MST na temo izpitov iz poÏarne varnosti.

Vodstvu IZS je predlagal, da se teÏave re‰ijo

znotraj omenjenega kroga.
■ Seznanil se je z aktivnostmi, ki potekajo pri koor-

dinaciji projekta izdelave tehnolo‰kih naãrtov.
■ Imenoval je Franca Peãovnika za ãlana Komisije

za dobro prakso.
■ Seznanil se je s predlogom ‰tudijskega progra-

ma predmeta Arhitekturne konstrukcije in pro-

jektno vodenje ter pozval ãlane, da podajo

svoje pripombe.
■ Seznanil se je z drugim osnutkom Pravilnika o

obveznem strokovnem izpopolnjevanju ãlanov

IZS in s popravki, ki so bili vneseni na osnovi

obravnav po matiãnih sekcijah.

48. seja upravnega odbora: 29. 3. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

realizacijo sklepov.

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN 
DRUGIH INÎENIRJEV (MST)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN 
DRUGIH INÎENIRJEV (MST)

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)

UPRAVNI ODBOR IZS

UPRAVNI ODBOR IZS

f



42 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2006

■ Imenoval je Romana Jemca in Darka Kruderja

za ãlana izpitne komisije za poÏarno varnost.
■ Imenoval je Romana Jemca v izpitno komisijo

za dopolnilne strokovne izpite za odgovorno

revidiranje s podroãja poÏarne varnosti.
■ Seznanil se je z delom skupine za izdelavo teh-

nolo‰kih naãrtov.
■ Seznanil se je s poroãili vseh predstavnikov oz.

ãlanov komisij na nivoju IZS in s problematiko,

ki jo trenutno obravnavajo.

23. seja upravnega odbora: 22. 12. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora MSRG.
■ Sprejel je sklep, da se takoj aktualizira vsebina

spletne strani MSRG.
■ Obravnaval in sprejel je Pravilnik o dodatnem

prostovoljnem izobraÏevanju ãlanov IZS.
■ Sprejel je plan dela in finanãni naãrt matiãne

sekcije za leto 2006.
■ Analiziral je delo matiãne sekcije v letu 2005 in

ugotovil, da so bili vsi zastavljeni kljuãni cilji v

letu 2005 izpolnjeni.
■ Obravnaval je problematiko neusklajenosti

zakonodaje na podroãju gradnje predorov in

pobudo MSG, ki jo je le-ta poslala trem ministr-

stvom. Sprejeli so sklep, da se tak‰na proble-

matika in mnenja okrog nje najprej uskladijo na

nivoju IZS, usklajeno mnenje pa se lahko po‰lje

strokovnim institucijam in ministrstvom.

24. seja upravnega odbora: 15. 2. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora MSRG.
■ Imenoval je ãlane MSRG v Komisijo za spre-

membo ZGO in ZRud. âlani so dr. Jakob Likar,

dr. Uro‰ BajÏelj, dr. Dragotin Ocepek in dr.

Îeljko Vukeliã.
■ Sprejel je pobudo, da ãlani Komisije za spre-

membo ZGO in ZRud iz MSRG Ïe na prvi seji pre-

dloÏijo predlog sprememb zakonodaje, ki so po

mnenju matiãne sekcije nujne.
■ Sprejel in potrdil je dodatne ãlane izpitne komi-

sije za izpite iz rudarstva in geotehnologije.

Matiãna sekcija elektro inÏenirjev (MSE)

43. seja upravnega odbora: 7. 12. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora MSE.
■ Sprejel je pobudo in zadolÏil predsednika MSE,

da po pooblastilu predsednika IZS zaprosi za

sestanek z Zbornico za zasebno varovanje.
■ Uskladil je vsebinske osnove za obravnavo na

skupnem sestanku obeh zbornic.
■ Seznanil se je z delom skupine za pripravo

nove regulative na podroãju nizke napetosti in

strelovodov.
■ Potrdil je delovno skupino v sestavi Vidmar,

mag. Kotnik in mag. Îitnik, ki bo pripravila teh-

niãne smernice in pravilnik.
■ Odobril je plaãilo dela delovne skupine za pri-

pravo iz proraãuna MSE.
■ Seznanil se je z delom Strokovnega sveta MSE.
■ Seznanil se je s predlogom Pravilnika o obvez-

nem izpopolnjevanju ãlanov IZS in predlog

soglasno zavrnil.
■ NaloÏil je predstavniku MSE v Komisiji za izo-

braÏevanje, g. Avãinu, da na seji komisije

obrazloÏi pomisleke MSE o predlogu pravilnika.
■ Sprejel je model plaãila dela predsednika MSE.
■ Sprejel je sklep, da se mag. Volãanjku plaãa

opravljeno delo pri analizi zakonodaje s

podroãja tehniãnega varovanja.
■ Dogovoril se je o programu izobraÏevanja za

ãlane MSE in zadolÏil mag. Volãanjka za nada-

ljevanje aktivnosti pri pripravi predavanj.

44. seja upravnega odbora: 28. 2. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora MSE in pregledal realizacijo sklepov.
■ Pozval je predsednika IZS oz. generalno sekre-

tarko, da skliãeta skupni sestanek z Zbornico

za zasebno varovanje. Sestanka se udeleÏijo

naslednji ãlani MSE: Leban, mag. Volãanjk in

Kocjanãiã.
■ Seznanil se je s poroãilom mag. Îitnika, vodjo

skupine za pripravo regulative s podroãja nizke

napetosti.
■ ZadolÏil je skupino, da do naslednje seje pripra-

vi plan dela in finanãni naãrt projektne skupine.
■ ZadolÏil je vodstvo IZS, da pripravi sestanek s

SIST-om v zvezi s pripravo in trÏenjem standar-

dov. Mag. Îitnik mora pripraviti oceno stro‰kov

za prevajanje potrebnih standardov.

■ Seznanil in sprejel je predlog delovne skupine

za izdelavo tehnolo‰kih naãrtov.
■ Imenoval je Erika Kreitnerja za ãlana izpitne

komisije za poÏarno varnost.
■ Sprejel je pobudo o obveznem petletnem obno-

vitvenem izobraÏevanju za vse ãlane IZS in

zadolÏil dr. Avãina, da na sestanku InÏenirske

akademije obrazloÏi omenjeno pobudo.
■ Zavrnil je pro‰njo za sponzorstvo zasedanja

tehniãne komisije za instalacijske odklopnike.

33. seja upravnega odbora: 15. 12. 2005

Organizirana je bila skupna seja Upravnega

odbora MSGeo in Sveta zdruÏenja GIZ GI.

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Potrdil je besedilo zapisnika prej‰nje seje

Upravnega odbora MSGeo in pregledal realiza-

cijo sklepov
■ Sprejel je predlog projekta o racionalizaciji

izvajanja geodetskih storitev in potrdil mag.

Edvarda Miv‰ka za predsednika te komisije.
■ Sprejel in potrdil je plan dela obeh in‰titucij in

se dogovoril za nekatere skupne akcije.

34. seja upravnega odbora: 16. 2. 2006

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje

pomembne sklepe:
■ Potrdil je besedilo zapisnika prej‰nje seje

Upravnega odbora MSGeo in pregledal realiza-

cijo sklepov.
■ Obravnaval in sprejel je predlagani Pravilnik o

obveznem dodatnem izobraÏevanju ãlanov IZS

in posredoval Komisiji za izobraÏevanje nekaj

dodatnih predlogov.
■ Aktualiziral je seznam izpra‰evalcev za strokov-

ni izpit in predlagal UO IZS, da potrdi seznam

izpra‰evalcev za strokovni izpit iz geodezije.
■ ZadolÏil je predsednika Komisije za strokovne

izpite pri MSGeo, da na naslednji seji predloÏi

plan dela komisije, morebitne nove ãlane in

izpra‰evalce ter plan aÏuriranja gradiv za

strokovne izpite.
■ Seznanil se je z aktivnostmi pri sprejemanju

novega ZEN in izrazil podporo skupini, ki jo vodi

Aleksander Parkelj pri usklajevanju zakonskega

besedila.
■ Seznanil se je s problemi pri izvajanju GPS

meritev v katastru in sprejel pobudo o sodelo-

vanju z GIZ GI pri pripravi navodil za izvajanje

meritev za na‰e ãlane.
■ Potrdil je stali‰ãe Zveze geodetov do obeh pred-

logov prostorske zakonodaje in sprejel sklep, da

ga posreduje Komisiji za sistemske zakone IZS

kot predlog Matiãne sekcije geodetov.
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GEODETOV (MSGeo)

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTRO INÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTRO INÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV RUDARJEV IN 
GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV RUDARJEV IN 
GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

f

NOVICE,  SPOROâILA
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■ Sprejel je poroãilo mag. Miv‰ka o poteku projek-

ta Racionalizacija izvajanja geodetskih storitev.

Novice s sej delovnih komisij IZS

Komisija se je sestala na svoji 15., 16., 17. 18. in

19. seji in obravnavala vse vloge, ki so prispele

na naslov zbornice za vpis v imenike IZS. Prav

tako je obravnavala vse spremembe pri Ïe

obstojeãih ãlanih in pregledala dokazila in

pro‰nje za podalj‰anje posameznih statusov

ãlanov, ki so Ïe vpisani v imenike IZS.

Komisija o prispelih vlogah sklepa samostojno.

8. seja Akademije za izobraÏevanje: 18. 1. 2006

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik 7. seje potrdila predlagani

dnevni red.
■ Sprejela je stali‰ãe komisije do predloga za

izenaãenje strokovnih in znanstvenih nazivov po

obstojeãem in predlaganem bolonjskem sistemu.
■ Seznanila se je s predlogom uãnega programa

pri predmetu Arhitekturne konstrukcije in pro-

jektno vodenje. Dokonãno mnenje bo sprejela

takoj, ko prejme mnenje od Matiãne sekcije

gradbenikov.
■ Dopolnila je seznam izobraÏevanj za leto 2006.
■ Seznanila se je z analizo stro‰kov izobraÏevanj

za leto 2005 in sprejela nekatere predloge za

varãevanje. Predlagala je, da se tistim, ki so na

izobraÏevanje Ïe prijavljeni in se ne odjavijo pra-

voãasno, ob izostanku zaraãuna polna kotizacija.
■ Seznanila se je z mnenji nekaterih matiãnih

sekcij o Pravilniku o obveznem dodatnem izo-

braÏevanju ãlanov IZS in do konãne odloãitve

sklenila poãakati do prejema stali‰ã ‰e s strani

MSG in MSGeo.

16. seja Komisije za informiranje: 13. 4. 2006

Komisija je sprejela naslednje pomembne

sklepe:
■ Sprejela je zapisnik 15. seje in potrdila predla-

gani dnevni red. Seznanila se je z realizacijo

sklepov.
■ Sprejela je uredni‰ki naãrt za prvo leto‰njo ‰te-

vilko ãasopisa NOVO v IZS.
■ Sprejela je potrebne sklepe za realizacijo ideje

oz. sklepa UO IZS o objavi posebnih inÏenirskih

doseÏkov na spletni strani IZS. V ta namen bo

potrebno vzpostaviti dodatno podstran in

vzpostaviti enoten sistem opisa posameznega

inÏenirskega doseÏka.
■ Ponovno je sprejela sklep o aktualizaciji projek-

ta zbiranja e-naslovov ãlanov zbornice. Na splet-

ni strani IZS je potrebno vzpostaviti obrazec za

potrjevanje in aktualiziranje e-naslova ãlanov.
■ Poziv za izvajanje projekta se objavi tudi v novi

‰tevilki ãasopisa NOVO v IZS.

33. seja komisije za strokovne izpite: 7. 3. 2006
■ Sprejela je predlagani dnevni red in zapisnik 32.

redne seje ter pregledala realizacijo sklepov.
■ Sprejela je plan dela komisije za leto 2006.
■ Sprejela je stali‰ãe o ustreznosti potrdil o

delovnih izku‰njah.
■ Obravnavala je vlogo za pristop k strokovnemu

izpitu iz odgovornega vodenja del.
■ Prouãila je ‰tudijski program Ekonomika in

vodenje proizvodnih in tehnolo‰kih sistemov na

Poslovno tehni‰ki ‰oli na Politehniki v Novi

Gorici in ugotovila, da ne zagotavlja ustreznega

znanja za pristop k strokovnemu izpitu po ZGO-1.
■ Potrdila je nove ãlane izpitnih komisij, ki so jih

predlagale posamezne matiãne sekcije.
■ Predlagala je ceno za prodajo publikacije

Investicijski procesi.
■ Pozvala je IZS, naj od SIST pridobi dovoljenje,

da odkupljene standarde lahko kopira za potre-

be izvajanja strokovnih izpitov.

32. seja komisije: 21. 3. 2006

Komisija se je sestala na zahtevo Upravnega

odbora Matiãne sekcije tehnologov in drugih

inÏenirjev v zvezi s problematiko in delokro-

gom strokovnih svetov.

Predlagatelji se seje Ïal niso udeleÏili.V zvezi s

to problematiko so bili sprejeti naslednji sklepi:
■ Delo SS MS ne sme pomeniti podvajanja dela

drugih organov in delovnih teles IZS.
■ Obravnavo na SS MS lahko predlagajo UO IZS,

UO MS, disciplinski toÏilec in ãlan iste MS.
■ SS MS ne sprejemajo sklepov, ampak izdelajo

pisna (in ne ustna) mnenja, priporoãila, ocene o

kakovosti opravljenega dela in dela v skladu z

etiãnim kodeksom IZS ter jih posredujejo pre-

dlagatelju in drugim skladno s poslovnikom o

delu MS. SS MS so posvetovalni organi.
■ SS MS oblikujejo pisna strokovna mnenja na

podlagi presoje listin (predlogu mora biti prilo-

Ïena dokumentacija oz. dokumenti, ki so

pomembni za konkretno obravnavo).

5. seja Odbora Regijske pisarne Maribor: 

1. 9. 2005

âlani odbora regijske pisarne Maribor so

obravnavali predvsem organizacijska vpra‰a-

nja in sprejeli naslednje sklepe:

■ Pregledali so sklepe 4. seje Regijske pisarne

Maribor.
■ Sprejeli so poroãilo o delu regijske pisarne.
■ Podali so predloge za delo regijske pisarne v

prihodnjem obdobju.
■ Upravnemu odboru IZS so predlagali, da usta-

novi delovno skupino za spremljanje izvajanja

TPPS v praksi.
■ ZadolÏili so g. Mur‰iãa, da v imenu Regijske

pisarne Maribor napi‰e pripombe na ZGO-1 in jih

po‰lje na IZS.
■ SluÏbam IZS so predlagali, da prouãijo moÏnost

certificiranja imenika IZS in njegove uporabe

preko spletne strani IZS.
■ Sprejeli so pobudo, ki so jo naslovili na vse

predsednike matiãnih sekcij, da organizirajo

eno sejo upravnega odbora v prostorih

Regijske pisarne Maribor.

6. seja Odbora Regijske pisarne Maribor: 

6. 10. 2005

âlani odbora regijske pisarne Maribor so spre-

jeli naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdili o zapisnik prej‰nje seje in pregledali

realizacijo sklepov.
■ Sprejeli so sklep, da se pripravi poroãilo o delu

za leto 2005 in plan aktivnosti ter finanãni

naãrt regijske pisarne za leto 2006.
■ Sprejeli so sklep, da regijska pisarna organizira

sestanek v zvezi s problematiko pristojnosti

pooblastil za naãrtovanje, projektiranje, izvaja-

nje in nadzor gradnje objektov za ravnanje z

odpadki, pripravo pitne vode in za ravnanje z

odpadnimi vodami.

7. seja Odbora Regijske pisarne Maribor: 

3. 11. 2005

âlani odbora regijske pisarne Maribor so spre-

jeli naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdili o zapisnik prej‰nje seje in pregledali

realizacijo sklepov.
■ Sprejeli so sklep, da priãnejo z obiski strokov-

nih sluÏb IZS v Regijski pisarni Maribor v mese-

cu februarju 2006.
■ Ugotovili so, da se problematika tehnolo‰kih

naãrtov in problematika naãrtovanja, projekti-

ranja in izvajanja objektov za ravnanje z

odpadki obravnava tudi na centrali IZS, zato so

se odloãili, da ne bodo organizirali vzporednih

sestankov, ampak bodo spremljali sklepe in

zakljuãke UO IZS.
■ Predlagali so, da se organizira prevoz iz

Maribora in Murske sobote na Dan inÏenirjev in

arhitektov.

REGIJSKA PISARNA MARIBOR

REGIJSKA PISARNA MARIBOR

REGIJSKA PISARNA MARIBOR

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK 
SKUP·âINE IZS 

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE 
PRI IZS 

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE 

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA VPIS V IMENIKE IZS 
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Uradni list
INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z dne 20. 11. 2002

Seja je potekala 30. 3. 2006 v Ljubljani, v prosto-

rih InÏenirske zbornice Slovenije na Jar‰ki cesti

10b v Ljubljani.

1. Preveritev sklepãnosti, otvoritev skup‰ãine,
izvolitev predsednika skup‰ãine, zapisnikarja
in overovateljev zapisnika, glasovanje o dne-
vnem redu.

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, je ob

15:00 uri z uvodnim pozdravom zaãel 15. redno

sejo Skup‰ãine InÏenirske zbornice Slovenije.

Pozdravil je navzoãe goste — predstavnika Minis-

trstva za okolje in prostor dr. Miroslava Pregla ter

druge.

Na skup‰ãini je generalna sekretarka mag. Barba-

ra ·kraba podala informacijo o sklepãnosti skup-

‰ãine. Ugotovljena je bila naslednja prisotnost:

MATIâNA SEKCIJA ·TEVILO âLANOV MS

gradbenih inÏenirjev 8

strojnih inÏenirjev 8

elektroinÏenirjev 6

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev 8

geodetov 6

rudarske in geotehnolo‰ke stroke 8

Predsednik IZS 1

SKUP·âINA 45

Ugotovljeno je bilo, da je skup‰ãina sklepãna, saj

na njej prisostvuje veã kot polovica vseh ãlanov

skup‰ãine in veã kot polovica vseh ãlanov vsake

matiãne sekcije.

Vabljeni ãlani skup‰ãine:
■ mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

Prisoten:
■ mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

MS gradbenih inÏenirjev:
■ g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.
■ dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
■ ga. Marjetka SAJE, univ. dipl. inÏ. grad.
■ ga. Irena ·EBENIK, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Gorazd HUMAR, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Sa‰a KOVAâIâ, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Peter KOREN, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Ivan LOGONDER, univ. dipl. inÏ. grad.

Prisotni:
■ mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.
■ dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
■ ga. Marjetka SAJE, univ. dipl. inÏ. grad.
■ ga. Irena ·EBENIK, univ. dipl. inÏ. grad.
■ po pooblastilu dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl.

inÏ. grad.
■ g. Sa‰a KOVAâIâ, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Peter KOREN, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Ivan LOGONDER, univ. dipl. inÏ. grad.

MS strojnih inÏenirjev:
■ g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Franc HROVATIN, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Franc RATAJC, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Henrik GLATZ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. JoÏef KOTAR, inÏ. str.
■ g. Bo‰tjan ·PILER, univ. dipl. inÏ. str.

Prisotni:
■ g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Franc HROVATIN, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ po pooblastilu g. Danijel MUR·Iâ, univ. dipl. inÏ.

str.
■ g. Henrik GLATZ, univ. dipl. inÏ. str.
■ po pooblastilu g. Pavel PAVLIâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Bo‰tjan ·PILER, univ. dipl. inÏ. str.

MS elektro inÏenirjev:
■ g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Anton KOS, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Vinko VOLâANJK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Milan ·ERC, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Andrej KOSMAâIN, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Ivo BLAÎEVIâ, univ. dipl. inÏ. el.

Prisotni:
■ g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Vinko VOLâANJK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Milan ·ERC, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Andrej KOSMAâIN, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Ivo BLAÎEVIâ, univ. dipl. inÏ. el.

Opraviãil
■ g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el.

MS inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev:
■ g. Roman LEBAR, univ. dipl. kem. tehnol.
■ g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Borut ZULE, univ. dipl. kem. tehnol.
■ mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ dr. PrimoÏ GSPAN, univ. dipl. fiz.
■ ga. Alenka KRAMARIâ, mag. farm.

Zapisnik 15. redne Skup‰ãine InÏenirske zbornice Slovenije

Uvodni pozdrav predsednika zbornice, mag. ârtomirja Remca
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■ g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Tadej JER·AN, univ. dipl. inÏ. gozd.

Prisotni:
■ g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Borut ZULE, univ. dipl. kem. tehnol.
■ mag. Bojan GRM, univ. dipl. kem. tehnol.
■ dr. PrimoÏ GSPAN, univ. dipl. fiz.
■ ga. Alenka KRAMARIâ, mag. farm.
■ g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Tadej JER·AN, univ. dipl. inÏ. gozd.

MS geodetov:
■ g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Igor ILEC, inÏ. geod.
■ mag. Branko KOVAâ, univ. dipl. inÏ.geod.
■ g. Matej KOVAâIâ, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Aleksander PARKELJ, univ. dipl. inÏ. geod.
■ mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.

Prisotni:
■ g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.,
■ g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
■ po pooblastilu g. Aleksander PARKELJ, univ.

dipl. inÏ. geod.
■ mag. Branko KOVAâ, univ.dipl. inÏ.geod.
■ g. Aleksander PARKELJ, univ. dipl. inÏ. geod.
■ mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.

Opraviãil:
■ g. Matej KOVAâIâ, univ. dipl. inÏ. geod.

MS rudarske in geotehnolo‰ke stroke:
■ dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ g. Ale‰ BERGER, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.
■ g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.
■ dr. Evgen DERVARIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ dr. Jakob LIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.
■ dr. Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ g. Roman MAâEK, univ. dipl. inÏ. rud. in geoteh-

nol.

Prisotni:
■ dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.

■ po pooblastilu dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ.

rud. in geotehnol.
■ g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in geoteh-

nol.
■ po pooblastilu dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ.

rud. in geotehnol.
■ po pooblastilu dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ.

rud. in geotehnol.
■ dr. Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ g. Roman MAâEK, univ. dipl. inÏ. rud. in geoteh-

nol.

Ostali vabljeni:
■ minister za okolje in prostor, Janez PODOBNIK
■ generalna direktorica direktorata za prostor,

ga. Metka âERNELâ
■ predsednik nadzornega odbora, g. Janez LAV-

RENâIâ, univ. dipl. inÏ. str
■ ãlan nadzornega odbora

mag. JoÏe LEBAR, univ. dipl. inÏ. el.
■ ãlanica nadzornega odbora

ga. Meta ZAJC POGORELâNIK univ. dipl. inÏ. grad.
■ predsednik Komisije za statut in poslovnik

skup‰ãine g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.
■ odvetnica ga. Carmen DOBNIK
■ predsednik volilne komisije 

g. Ivan LOGONDER, univ. dipl. inÏ. grad.
■ ãlan volilne komisije g. Franc PEâOVNIK, univ.

dipl. inÏ. str.
■ ãlan volilne komisije ga. Simona âEH, univ. dipl.

inÏ. geod.
■ dr. Miroslav PREGL, univ. dipl. inÏ. grad.
■ generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA
■ raãunovodja g. Marijan RABIâ
■ ga. Renata GOMBOC

Prisotni:
■ g. Janez LAVRENâIâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ mag. JoÏe LEBAR, univ. dipl. inÏ. el.
■ ga. Meta ZAJC POGORELâNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.
■ odvetnica ga. Carmen DOBNIK
■ g. Ivan LOGONDER, univ. dipl. inÏ. grad.
■ g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
■ ga. Simona âEH, univ. dipl. inÏ. geod.
■ dr. Miroslav PREGL, univ. dipl. inÏ. grad.
■ mag. Barbara ·KRABA
■ g. Marijan RABIâ
■ ga. Renata GOMBOC

Opraviãili:
■ minister za okolje in prostor, Janez PODOBNIK
■ generalna direktorica direktorata za prostor,

ga. Metka âERNELâ

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu in

ugotovljeni sklepãnosti skup‰ãine za:
■ predsednika delovnega predsedstva predlagal

dr. Îeljka VUKELIåA, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.,
■ za overovatelja zapisnika

- ga. Marjetko SAJE, univ. dipl. inÏ. grad. in

- g. Aleksandra PARKLJA, univ. dipl. inÏ. geod.,
■ za zapisnikarico Renato GOMBOC.

SSkklleepp ‰‰tt.. 119922::

Skup‰ãina zbornice je na predlog predsednika

zbornice imenovala predsednika skup‰ãine,

zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

Predsednik skup‰ãine dr. Îeljko VUKELIå je prisot-

ne seznanil s potrebno veãino glasov za sprejem

sklepov in z naãinom glasovanja. Za sprejem skle-

pov je potrebna navadna veãina prisotnih vseh ãla-

nov skup‰ãine, t.j. 23 od 45. Pri glasovanju se bo

najprej pre‰telo glasove PROTI, nato VZDRÎANE, za

ostale pa se ‰teje, da se strinjajo s sprejemom

sklepa. Hkrati je navzoãe vpra‰al o morebitnih pre-

dlogih in pobudah ãlanov skup‰ãine. Le-teh ni bilo.

Predsednik skup‰ãine dr. Îeljko VUKELIå je predla-

gal v vabilu predlagani dnevni red:

DDNNEEVVNNII RREEDD::

2. Preveritev sklepãnosti, otvoritev skup‰ãine,

izvolitev predsednika skup‰ãine, zapisnikarja

in overovateljev zapisnika, glasovanje o

dnevnem redu.

3. Poroãilo overovatelja zapisnika 14. seje

skup‰ãine.

4. Poroãilo o delu in zakljuãni raãun zbornice

za leto 2005.

5. Plan dela in finanãni naãrt zbornice za leto

2006.

6. Volitve namestnika disciplinskega toÏilca iz

MST.

7. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.
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Navzoãi so brez pripomb soglasno sprejeli nasled-

nji sklep:

SSkklleepp ‰‰tt.. 119933::

Skup‰ãina zbornice je potrdila dnevni red 15.

redne skup‰ãine IZS.

1. Poroãilo overovatelja zapisnika 14. redne seje
skup‰ãine

G. Bogdan DRINOVEC je na predlog predsednika

skup‰ãine podal poroãilo overovatelja zapisnika

14. redne seje skup‰ãine in korespondenãne seje

skup‰ãine, ki je potekala od 19. do 22. 4. 2005.

Glede na to, da na zapisnik 14. seje skup‰ãine in

zapisnik korespodenãne seje ni bila podana nobe-

na pripomba ter da zapisnika predstavljata vero-

dostojen zapis poteka, je g. DRINOVEC predlagal,

da skup‰ãina potrdi poroãilo overovatelja.

SSkklleepp ‰‰tt.. 119944::

Skup‰ãina zbornice je potrdila poroãilo overo-

vatelja zapisnika 14. seje skup‰ãine IZS in

zapisnik korespondenãne seje skup‰ãine, ki je

potekala od 19. do 22. 4. 2005.

3. Poroãilo o delu in zakljuãni raãun zbornice za
leto 2005

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC je na kratko

podal poroãilo o delu za leto 2005, ki je v celoti

predstavljeno na spletni strani IZS. Poudaril je, da

smo tudi v lanskem letu izvedli vse predvidene zu-

nanje aktivnosti: predstavitev na gradbenem sejmu

MEGRA, simpozij DruÏba – prostor — graditev z no-

silno temo »Kako do kakovostnih stanovanj?«, teh-

nolo‰ko borzo v sodelovanju z bavarsko inÏenirsko

zbornico in leto zakljuãili s 5. Dnevom inÏenirjev, ki

je bil namenjen predstavitvi vloge inÏenirjev v

postopku graditve. Konec leta smo razposlali vsem

na‰im ãlanom, projektivnim in geodetskim podje-

tjem, upravnim enotam ter javnim investitorjem

raãunalni‰ki program za izraãun tarifnih pogojev

projektantskih storitev. Zbornica je v lanskem letu

posvetila posebno pozornost izobraÏevanju ãlanov

in v organizirala razliãna strokovna izobraÏevanja,

ki so bila dobro obiskana. Aktivno smo delovali v

Evropskem svetu inÏenirskih zbornic in Svetovni

inÏenirski federaciji, podpisali pa smo tudi trilate-

ralni sporazum o sodelovanju z madÏarsko in hrva-

‰ko inÏenirsko zbornico. Strokovne sluÏbe so izve-

dle vse naãrtovane in dodatne aktivnosti. Tako so

med drugim vsem ãlanom IZS zamenjali Ïige in

zaãeli z izbrisom tehnikov, ki v petih letih od vpisa

niso opravili dopolnilnega strokovnega izpita.

Upravnemu odboru in strokovnim sluÏbam so bile v

veliko pomoã stalne komisije in projektne skupine.

Uspe‰no delo zbornice se kaÏe tudi v zakljuãnem

raãunu, kjer so vse stro‰kovne postavke niÏje kot v

predhodnem letu, prihodki pa veãji, tako da je tudi

rezultat bolj‰i od naãrtovanega.

Zakljuãni raãun IZS za leto 2005 je predstavil vodja

finanãno-raãunovodske sluÏbe g. Marijan Rabiã.

Predsednik nadzornega odbora g. Janez LAVREN-

âIâ je predstavil mnenje nadzornega odbora IZS in

navzoãe seznanil, da nadzorni odbor sogla‰a z

zakljuãnim raãunom zbornice za leto 2005.

Volilna komisija skup‰ãine.

Predsednik 15. redne skup‰ãine dr. Îeljko Vukeliç.
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Brez razprave je bil soglasno sprejet sklep:

SSkklleepp ‰‰tt.. 119955::

Skup‰ãina zbornice je potrdila poroãilo o delu

in zakljuãni raãun IZS za leto 2005.

4. Plan dela in finanãni naãrt zbornice za leto
2006.

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC in mag. Barba-

ra ·KRABA sta predstavila predlog plana dela ter

finanãni naãrt za leto 2006, sprejet na upravnem

odboru zbornice in objavljen na spletni strani.

Predsednik g. REMEC je ãlanom skup‰ãine predsta-

vil odloãitev upravnega odbora IZS, da skup‰ãini

predlaga v sprejem finanãni naãrt, ki vsebuje

delno zvi‰anje ãlanarine in delno pokrivanje razli-

ke med odhodki in prihodki iz nerazporejenih pre-

seÏkov preteklih let.

Brez pripomb je bil z veãino glasov (3 glasovi

PROTI, 1 vzdrÏan, ostali ZA) sprejet sklep:

SSkklleepp ‰‰tt.. 119966::
■ Skup‰ãina zbornice je sprejela plan dela in

finanãni naãrt IZS za leto 2006.
■ Skup‰ãina zbornice je sprejela sklep, da

zna‰ajo v letu 2006 vi‰ine ãlanarin in pri-

stojbine za vodenje v imeniku IZS, doloãene

z zakonom, podzakonskimi akti in pravilni-

kom o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici, kot sledi:

– pristojbina ãlana za vodenje v imeniku IZS

(toãka 4.1, alineja 5 pravilnika): 99..000000,,0000 SSIITT,,

– letna ãlanarina ãlanov, vpisanih v imenik

IZS (toãka 4.2, alineja 1 pravilnika):

1177..000000,,0000 SSIITT,,

– letna ãlanarina ostalih ãlanov brez enot-

nega Ïiga, vpisanih v evidenco ãlanov

zbornice, (prostovoljni ãlani, ãastni ãlani,

ki niso vpisani v imenik IZS, in ãlani z

mirovanjem statusa poobla‰ãenega inÏe-

nirja; toãka 4.2, alineja 2 pravilnika):

99..000000,,0000 SSIITT..

5. Volitve namestnika disciplinskega toÏilca iz
MST.

Predsednik skup‰ãine dr. Îeljko VUKELIå je predal

vodenje skup‰ãine volilni komisiji v sestavi: predse-

dnik Ivan LOGONDER, ãlana Simona âEH in Franc

PEâOVNIK. Predsednik IZS je zaradi zadrÏanosti

predsednika volilne komisije g. Sreãka KOKLJA

imenoval za novega predsednika volilne komisije g.

Ivana LOGONDERJA. Predsednik volilne komisije g.

Logonder je predstavil potek kandidacijskega

postopka, volilno listo in pojasnil pravila glasovanja.

Z veãino glasov je bil sprejet sklep (41 glasov “ZA”,

1 glas “PROTI” in ena neveljavna glasovnica):

SSkklleepp ‰‰tt.. 119977::

Za namestnika disciplinskega toÏilca iz MST je

bil z glasovanjem na zaprti listi izvoljen g.

Alojz Medic, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol..

6. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

G. Andrej Pov‰iã je predlagal, da ãlani skup‰ãine, ki

so glasovali proti 196. sklepu skup‰ãine, podajo

obrazloÏitev. Odvetnica ga. Carmen DOBNIK je

pojasnila, da to ni potrebno.

Glede na to, da ni bilo podanih nobenih drugih

predlogov in pobud ãlanov skup‰ãine, je dr. Îeljko

VUKELIå skup‰ãino zakljuãil ob 16.00 uri.

Zapisala:

Renata GOMBOC

Predsednik skup‰ãine:

dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.

Overovateljica:

Marjetka SAJE, univ. dipl. inÏ. grad.

Overovatelj:

Aleksander PARKELJ, univ. dipl. inÏ. geod.

UdeleÏenci skup‰ãine



InÏenirska zbornica Slovenije

Jar‰ka cesta 10b

1000 Ljubljana, Slovenija

spletna stran: www.izs.si

e-po‰ta: izs@izs.si

NOTRANJA CENTRALA

Tel.: 01/547 33 33

TAJNI·TVO

Tel.: 01/547 33 40

Faks: 01/547 33 20

e-po‰ta: izs@izs.si

PREDSEDNIK IZS

Tel.: 01/547 33 40

e-po‰ta: izs@izs.si

GENERALNA SEKRETARKA IZS

Tel.: 01/547 33 40

e-po‰ta: izs@izs.si

EVIDENâNA SLUÎBA

Tel.: 01/547 33 11

e-po‰ta: renata.gomboc@izs.si

FINANâNO RAâUNOVODSKA

SLUÎBA

Tel.: 01/547 33 13

e-po‰ta: marijan.rabic@izs.si

SLUÎBA ZA STROKOVNE IZPITE

Tel.: 01/547 33 19

e-po‰ta: martina.babnik@izs.si

Obi‰ãite nas.

LJUBLJANA


