
Aktualno

ZBOR ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ SLOVENSKEGA 
GRADBENIŠTVA: PROGRAM DELA POSLAN 
PREDSEDNIKU VLADE

2. EVROPSKI 
INŽENIRSKI DAN

EI IN AKcIJSKI NAčRT 
sNES: PRIPOMBE IZS

čLANARINA 2015: čLANI, 
SPOROčITE NAM VAŠ STATUS!

LETNIK 17, ŠT. 72 / DEcEMBER 2014
GLASILO INÎENIRSKE ZBORNIcE SLOVENIJE

NAJ BO 2015 LETO 
SKUPNIH USPEHOV



2 IZS.NOVO/ Letnik 17, ‰t. 72/ DEcEMBER 2014

Kazalo

IZS.NOVO
GLASILO INŽENIRSKE ZBORNIcE SLOVENIJE

Letnik 17, ‰t. 72, DEcEMBER 2014

Izhaja: 4 ‰tevilke letno. Naklada te ‰tevilke:  

9.200 izvodov. Uredni‰tvo: InÏenirska  

zbornica Slovenije, Jar‰ka cesta 10/b,  

1000 Ljubljana. Elektronska po‰ta uredni‰tva:  

izs@izs.si. Internet: http://www.izs.si.

Glavna in odgovorna urednica: mag. Barbara 

·KRABA FLIS. Tehniãni urednik: MatjaÏ  

GRILc. Strokovni svet glasila IZS.NOVO:  

mag. ârtomir REMEc, dr. Branko ZADNIK,  

Jožef STUDENâNIK, Matej KOVAâIâ, dr. Îeljko 

VUKELIå, Mitja LENASSI, mag. Vinko VOLčANJK.  

Uredni‰ki odbor: mag. Barbara ·KRABA FLIS,  

MatjaÏ GRILc, Franc PEâOVNIK,  

dr. Janez DUHOVNIK, Matija BRENčIč,  

Damjan MEŽIč, Žiga LEBAR, Matej KORŠIč.  

Korekture: Petra KAVâIâ.

Oblikovanje: Kraft&Werk, Maribor.  

Tisk: ORBIS d.o.o., Ljubljana.  

Izvod glasila IZS.NOVO je za ãlane InÏenirske  

zbornice Slovenije brezplaãen. copyright ©  

2014 IZS.NOVO, InÏenirska zbornica Slovenije.

ISSN 2232-6308

NA NASLOVNICI

Program dela ZORG je 
poslan predsedniku Vlade 
RS. Predlagamo izvedbo 
številnih ukrepov, ker v 
državi stvari ne delujejo 
dobro, so slabo urejene ali 
pa sploh niso urejene.

 Str.

POZdrAVLjeNI

3 Beseda predsednika IZS: Novoletna bilanca in voščilo

AktuALNO

4 Program dela ZORG poslan predsedniku vlade

4 Pravilnik o izdelavi in izdaji energetskih izkaznic in akcijski načrt sNES

PrOgrAmI/PrOjektI

5 Uporaba termina “enakovredno” v popisih del

6 Izšle tri nove smernice s področja požarne varnosti

6 Nova priročnika in usmeritve za člane MSE

7 GURSu smo predlagali spremembo ZGeoD

8 Zemljiškoknjižna šola 2014

9 Na MOP se nadaljuje prenova prostorske in gradbene zakonodaje

9 SISTu smo predali prevod standarda SIST EN 16310:2013

IZ PrAkSe

10 Standarda SIST ISO 31000 in SIST ISO/IEc 31010 za obvladovanje tveganj

mNeNjA

11 Gradbeni nadzor: v katero smer se bo morala obrniti ta dejavnost pri  
“skoraj nič-energijskih stavbah”?

12 Opaženi primeri slabe inženirske prakse – 1. del

StIkI

14 2. Evropski inženirski dan: mobilni inženirji gradimo inovativno Evropo

15 Medaljo EcEc je prejela Etelka Barsi-Pataky

15 11. Skupščina EcEc, Bruselj, 19. november 2014

16 Jubilejna 60. Generalna skupščina EccE

16 Slovesnost ob 13. obletnici obstoja Inženirske zbornice črne gore

REPORTAŽE

17 Letos v Idriji in nekoliko drugače

18 Javna razprava o poplavah in upravljanju voda

19 Ogledali smo si Termoelektrarno Šoštanj

IZ ZgOdOVINe

20 Nekaj malega o mostovih na slovenskem skozi čas

VPrAšANjA IN OdgOVOrI IZS

21 Îeleli ste izvedeti

ObVeStILA

22 Od 1. 1. 2015 lahko oglašujete v medijih IZS!

23 članarina za leto 2015: poziv članom k ureditvi statusa!

23 Koledar strokovnih prireditev

23 Mnenje SZPV o rabi gorljive izolacije na fasadah visokih stavb – priporočilo za 
branje

urAdNI LISt

23 Sklepi 35. Skupščine IZS, 9. 12. 2014

24 Napovednik izobraževanj IZS



3IZS.NOVO/ Letnik 17, ‰t. 72/ DEcEMBER 2014

Pozdravljeni

Spoštovani člani zbornice in ostala javnost, 

Š
e eno burno leto je naokoli in rad bi 
se za trenutek uzrl nazaj ter hkrati 
nakazal usmeritev za naprej. Položaj 

pooblaščenih inženirjev se žal še vedno 
slabša, čeprav je letos gradbeništvo gledano 
v celoti presenetljivo rastlo predvsem na 
račun zaključevanja evropskih projektov iz-
gradnje lokalne komunalne infrastrukture. 
V naslednji evropski finančni perspektivi 
2014 – 2020 lahko na kohezijskih projektih 
pričakujemo predvsem energetsko prenovo 
stavb, za ostalo infrastrukturo pa več obeta 
Junckerjev 300 milijardni plan investicij, za 
katerega bomo lahko kandidirali predvsem 
z železniškimi, cestnimi in energetskimi 
projekti, ki bi omogočili boljše prometne 
povezave in večjo energetsko neodvisnost 
celotne Evropske unije.

Za izboljšanje pogojev za delo in pošte-
no plačilo pooblaščenih inženirjev so bile 
ključne aktivnosti zbornice vezane na Zbor 
za oživitev in razvoj slovenskega gradbe-
ništva – ZORG. Spomladanska pobuda se 
je spontano razvijala in se formalno začela 
s podpisom Memoranduma tik pred usta-
novnim zborom z več kot 150 udeleženci 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
v začetku julija v Ljubljani. Prvič se je zgo-
dilo, da smo zbornice, društva, fakultete in 
druge strokovne organizacije na področju 
gradbeništva stopili skupaj in jasno sporo-
čili politiki, da zahtevamo spremembe na 
področju gradbene zakonodaje, javnih in-
vesticij, izobraževanja in strategije razvoja 
gradbeništva s ciljem zagotavljanja dolgo-
ročne gospodarske rasti in novih ustvarjal-
nih delovnih mest.

Po začetni evforiji in sorazmerno veliki 
medijski odzivnosti je bil formiran Odbor 
ZORG, ki je začel s pripravo akcijskega 
načrta oziroma programa dela, katerega je 
pomagala usklajevati še ožja delovna sku-
pina in ki je bil svečano podpisan v de-
cembru. Vmes smo Memorandum in cilje 
ZORG predstavili na posvetu Državnega 
sveta RS, kjer so nastopili tudi predstavniki 
vlade, parlamenta in podjetij. Zdaj se šele 
začenja operativno delo Odbora ZORG v 
sodelovanju z vlado in odgovornimi mini-
strstvi, parlamentarnim odborom za infra-
strukturo, okolje in prostor ter z obljubljeno 
podporo Državnega sveta. Na strani vlade 

zahtevamo za sogovornika odgovornega ko-
ordinatorja vseh gradbenih aktivnosti, ki 
mora imeti status ministra ali državnega 
sekretarja.

Letošnje nagrade IZS so bile zopet name-
njene spodbujanju inovativnosti na podro-
čju graditve in prvič smo podelili nagrado, 
imenovano po izumitelju in graditelju idrij-
skih Klavž, Jožefu Mraku. Izmed desetih 
odličnih predlogov je bila nagrajena Aktivna 
hiša Lumar, ki ima vgrajene številne inova-
tivne rešitve za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije. Še dodatno pa nas 
je razveselilo, da je podjetje Lumar skoraj is-
točasno prešlo nazaj v slovensko lastništvo. 
Ogled nagrajene hiše je bil vključen tudi v 
program izobraževanja IZS in z dobro ude-
ležbo izveden decembra.

Naše predsedovanje Evropskemu svetu 
inženirskih zbornic je doživelo vrhunec na 
2. Evropskem inženirskem dnevu novembra 
v Bruslju s temo Mobilni inženirji gradi-
mo inovativno Evropo. Evropske institucije 
so končno spoznale, da brez inženirjev ni 
možno doseči visokih ciljev v naslednji fi-
nančni perspektivi. Uvodni nagovor je imel 
predsednik EU sveta Herman Van Rompuy, 
na sprejemu v prominentnem Bavarskem 
predstavništvu pa nas je pozdravil podpred-
sednik EU parlamenta Rainer Wieland. V 
kratkem na sestanku skupine visokih pred-
stavnikov (High level group) projekta Con-
struction 2020 pričakujemo še pozitivne 
spremembe glede na bolj ambiciozne cilje 
nove EU komisije.

Poleg standardnih aktivnosti IZS in 
ZORG bomo spomladi na Bledu gostili In-
ženirsko iniciativo za regionalno sodelova-
nje (IIRS) in ob tej priložnosti načrtujemo 
tudi Infrastrukturni regionalni forum, ki bi 
se ga poleg odličnih strokovnjakov udeležili 
še politiki in vodilni gospodarstveniki sose-
dnjih držav in zahodnega Balkana.

Vse vas še posebej vabim k bolj aktiv-
nemu sodelovanju s strokovnimi službami 
zbornice, upravnimi odbori, komisijami in 
projektnimi timi, da se nam naši skupni cilji 
v čim večji meri tudi uresničijo.

Vam in vašim družinam želim vesele Bo-
žične in Novoletne praznike, v prihajajočem 
letu pa veliko sreče, zdravja in zadovoljstva.

mag. Črtomir Remec, 
predsednik Inženirske zbornice Slovenije

NOVOLETNA BILANcA 
IN VOŠčILO
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Energetska učinkovitost

PRAVILNIK O 
IZDELAVI IN IZDAJI 
ENERGETSKIH 
IZKAZNIc IN AKcIJSKI 
NAčRT sNES
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 
Predsednik UO MSS

11. novembra 2014 je potekala okro-
gla miza, na kateri smo udeleženci 

obravnavali osnutka dveh dokumentov, 
ki jih je v javno obravnavo posredovalo 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat 
za energijo: Pravilnik o metodologiji izde-
lave in izdaje energetskih izkaznic stavb 
in Akcijski načrt za skoraj-nič energijske 
stavbe. Okrogle mize so se poleg članov 
IZS udeležili tudi izdelovalci energetskih 
izkaznic ter upravniki stavb.

Izhodiščne predstavitve obeh doku-
mentov smo izvedli Mitja Lenassi, predse-
dnik UO MSS, Žiga Lebar, član UO MSS, 
Matjaž Valenčič, predstavnik Združenja 
izdelovalcev energetskih izkaznic in He-
lena Kovač, predstavnica ZAPS. Po pred-
stavitvenem delu je potekala razprava, 
ki je pokazala, da so interesi in tako tudi 
mnenja udeležencev različna.

MnEnjE člAnOv IZS

Člani IZS se pretežno zavzemamo za 
celovito ureditev in poenotenje metodolo-
gije energetskega ocenjevanja stavb, kar 
pomeni povzeto dvoje:
• Sočasno obravnavo obeh dokumentov 

vključno z “novim” PURES, saj so med-
sebojno premočno povezani in sood-
visni, da bi jih bilo strokovno mogoče 
obravnavati ločeno.

• Vzpostavitev poenotenega ocenjevanja 
učinkovitosti stavb za vse namene, tako 
pri podeljevanju subvencij graditeljem 
hiš, kjer se sedaj uporablja program 

Aktualno

Zbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva (ZORG) 

PROGRAM DELA ZORG 
POSLAN PREDSEDNIKU 
VLADE
mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad. 
Generalna sekretarka IZS

S
lovenske strokovne, stanovske in iz-
obraževalne organizacije, združene 
v Odbor za oživitev in razvoj sloven-

skega gradbeništva, smo pripravile Program 
dela, ki predstavlja logično nadaljevanje 
Memoranduma z dne 3. 7. 2014.

Podpisale in javnosti predstavile smo ga 
v torek, 23. decembra 2014 na tiskovni 
konferenci na Inženirski zbornici Slovenije.

Še isti dan smo ga poslali tudi predsedni-
ku Vlade Republike Slovenije s prošnjo za 
sestanek in pozivom, da nam vlada dodeli 
kompetentnega sogovornika s pooblastili, 
ki bo vzpostavil konstruktiven in stalen dia-
log s stroko, gospodarstvom in šolstvom ter 
zagotovil, da se s skupnimi močmi poskrbi 
za oživitev in dolgoročni razvoj slovenskega 
gradbeništva.

Predlagamo izvedbo šetvilnih ukrepov, 
ker v državi stvari ne delujejo dobro, so 
slabo urejene ali pa sploh niso urejene.

Ukrepi, zapisani v Programu dela, se do-
tikajo več področij in resornih ministrstev, 
med drugim strateškega načrtovanja in iz-
vajanja investicij, trajnostne gradnje, javne-
ga naročanja, ureditve poslovnega okolja, 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest v 
gradbeništvu ter vlaganja v znanje in stro-
kovno usposobljenost v panogi.

Naše zahteve iz Memoranduma, z izjemo 
prve, ostajajo enake:
1. Imenovanje kompetentnega vladnega ko-

ordinatorja aktivnosti Programa dela in 
ustanovitev direktorata za javne investicije

2. Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja 
in zagon investicij

3. Ureditev razmer na trgu inženirskih stori-
tev in gradenj

4. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v 
gradbeništvu

5. Vlaganje v znanje in strokovno usposo-
bljenost zaposlenih v panogi
Enaki ostajajo, ob realizaciji ukrepov iz 

Programa dela, tudi pričakovani rezultati:
1. Doseganje evropsko primerljivih multi-

plikativnih učinkov (2 do 3) panoge na 
celotno gospodarstvo.

2. Dvig deleža gradbeništva v BDP s 4 % na 
6 do 8 % BDP in 10.000 do 20.000 novih 
delovnih mest v gradbeništvu.

3. Ohranitev zdravega jedra ponudnikov in-
ženirskih storitev in gradenj – večja med-
narodna konkurenčnost.

4. Višja socialna varnost zaposlenih v pano-
gi in večja atraktivnost delovnih mest za 
mlade – uvedba dualnega sistema poklic-
nega izobraževanja.

5. Odgovorno ravnanje z javnimi financami 
in višja kakovost javnih gradenj – nižji 
stroški v celotni življenjski dobi objektov.

6. Spodbujanje koriščenja lokalnih potenci-
alov gradbeništva. ■

Program dela si lahko preberete na:

http://www.izs.si

23.12.
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PHPP, pri projektiranju klimatizacijskih 
sistemov, kjer se še vedno izdeluje tudi 
Izkaz energijskih karakteristik prezrače-
vanja, pri projektiranju stavb Izkaz po 
PURES… in pri izračunavanju lastnosti 
predpisati obvezno uporabo s strani mi-
nistrstva določeno programsko opremo, 
ki je preverjena na pravilnost delovanja.

mNeNje IZdeLOVALCeV 

eNergetSkIh IZkAZNIC IN 

uPrAVNIkOV StAVb

Izdelovalci energetskih izkaznic (EI) in 
upravniki stavb pa precej močno podpira-
jo predlog osnutka pravilnika iz drugega 
odstavka 8. člena, s katerim bi se vpelja-
la možnost izdelave EI za stanovanje ob 
uporabi t. i. “poenostavljenega izračuna” 
z opombo s tem v zvezi v “komentarju in 
posebnih pogojih”. Po njihovem mnenju 
bi bila to precejšnja vzpodbuda naročanja 
EI v zasebnem sektorju. Kaj pomeni de-
jansko “poenostavljeno upoštevanje vpli-
va vgrajenih elementov” ni znal razložiti 
noben od udeležencev.

Glede Akcijskega načrta sNES se je 
med redkimi razpravljavci porajal dvom o 
njegovi uresničljivosti, saj je poleg “nizke” 
številčne vrednosti dovoljene primarne 
energije na enoto kondicionirane površine 
na leto (kWh/m2a) predpisana še obve-
zna zagotovitev potrebnega 50 % deleža 
iz obnovljivih virov energije (OVE). Ob 
tem je v dokumentu izpostavljeno, da bo 
potrebno tudi znova preučiti uporabljene 
nacionalne faktorje pretvorbe! Slednje pa 
privede na začetek, kjer na IZS ugotavlja-
mo, da dokumentov ni mogoče obravna-
vati med seboj ločeno.

Uradno podane pripombe IZS na oba 
dokumenta, ki smo jih poslali na Ministr-
stvo za infrastrukturo RS so objavljene na:

http://www.izs.si/novica/n/pripombe-
-na-osnutek-pravilnika-o-metodologiji-
-izdelave-in-izdaji-enregetskih-izkaznic-
-stavb-1589/.

Na spletni strani IZS so objavljene tudi 
uvodne predstavitve ter komentar Mitje 
Lenassija v zvezi s “poenostavljeno EI”, ki 
glede na svojo izhodiščno nestrokovnost 
tako ali tako ne more biti predmet stro-
kovne obravnave IZS, podobno tudi ne 
“stroškovna optimalna raven energetske 
učinkovitosti” stavb, ki glede na zapisano 
v Akcijskem načrtu sNES, tako ali tako ni 
stroškovno optimalna. ■

Popisi del

UPORABA TERMINA “ENAKOVREDNO”  
V POPISIH DEL
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 

Predsednik UO MSS

V sredo, 22. 10. 2014 je potekala okrogla 
miza z naslovom “Uporaba tèrmina 
‘enakovredno’ v popisih del”.

ZAključkI OkROglE MIZE:

1. IZS naj pristopi k pripravi osnovnih teh-
ničnih specifikacij po strokah. To naj ne 
bi bili popisi posameznega kosa materiala 
oz. opreme, ampak bolj opis – specifika-
cija posameznega sklopa: npr. opis sis-
tema ogrevanja (vključno z vrsto kotla, 
črpalk …), sistema prezračevanja in kli-
matizacije, itd.

2. IZS mora seznaniti (javne) naročnike s 
tem, da je prisotnost odgovornega pro-
jektanta na gradbišču NUJNOST, ki pa 
ni kar samodejno zajeta v ceni projek-
tiranja. Cena storitve (projektantskega 
nadzora) je odvisna od vsebinskega in 
količinskega obsega.

3. IZS mora seznaniti (javne) naročnike s 
tem, da je EDINA prava osnova PRO-
JEKTNA NALOGA, ki naj ne bi izražala 
ambicije projektanta, ampak dejanske 
potrebe naročnika. Tako v popisih ne bi 
našli “najboljšo opremo na trgu”, ampak 
takšno, katere vračilna doba je največ 
štiri leta.

4. IZS naj preko strokovnih svetov posame-
znih matičnih sekcij, proti plačilu, ponudi 
pomoč pri posameznem presojanju “ena-
kovrednosti”.

5. Načeloma naj popis pripravi projektant, 
brez navedbe proizvajalca, s tipom in pri-
pisom ali enakovredno, naročnik pa naj 
zahteva, da vsak ponudnik že v fazi raz-
pisa navede, kaj ponuja. Pri ugotovljeni 
ustreznosti ponujenega, že v fazi razpisa, 
to postane pogodbena obveza. Slaba stran 
te pobude je, da bo morala strokovna 
skupina (vsekakor projektant) naročnika, 
pregledati vso ponujeno opremo vseh po-
nudnikov (tudi na primer dvajsetih) in ne 
samo izbranega izvajalca po podpisu po-
godbe. To pomeni od najugodnejšega po-
nudnika do izbora najugodnejše ponudbe.

6. Pri strokovnih izpitih naj se kandidate 
seznani tudi z zahtevami ZJN-2.

Sicer pa je bilo videti, da nihče od pri-
sotnih ni nasprotoval ugotovitvi, da ZJN-2 
dejansko dopušča pripravo tehničnih speci-
fikacij na način:
a. ali z navedbo tehničnih lastnosti
b. ali z navedbo proizvoda in tipa, ter samo 

v tem primeru s pripisom “ali enakovre-
dno”.

SPLOŠNA PRIPOROČILA za pripravo 
tehničnih specifikacij ob zelo jasnem iz-
hodišču: Odgovorni projektant ima široko 
diskrecijsko pravico pri presojanju “enako-
vrednosti” oz. “odgovarjanju tehničnim spe-
cifikacijam”, zato mora presojati POŠTENO 
in OBJEKTIVNO!
1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE morajo od-

govarjati tehničnemu poročilu, izraču-
nom, risbam, … . V njih pa mora biti tudi 
navedeno, kdo nosi stroške manjših ali 
ne tako malih uskladitev načrta zaradi 
dimenzijskih sprememb (na primer veli-
kost betonskega podstavka).

2. Pri javnem naročanju ni potrebno (zelo 
verjetno celo v nasprotju z ZJN-2), poleg 
TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, navajati še 
proizvajalcev, modelov, tipov …, če je 
mogoče tehnične specifikacije zadostno 
definirati.

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE morajo biti 
usklajene z dejanskimi podatki na trgu 
razpoložljive opreme, projektant pa mora 
(ali bolje sme) navesti samo tiste tehnične 
lastnosti, ki so dejansko POMEMBNE za 
izpolnitev projektnih zahtev. Projektant 
si ne sme puščati “odprtih zadnjih vrat” 
za zavračanje konkurenčnih proizvodov 
zaradi MINORNIH razlik! ■

Več si lahko preberete na spletni strani:

http://www.izs.si/novica/n/pripombe-na-osnu-
tek-pravilnika-o-metodologiji-izdelave-in-izdaji-
-enregetskih-izkaznic-stavb-1589/

Predstavitve z okrogle mize so objavljene na 
spletni strani:

http://www.izs.si/novica/n/zakljucki-okrogle-
-mize-uporaba-termina-enakovredno-v-popis-
ih-del-1572/.

Programi/projekti
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Iz dela Matične sekcije elektro inženirjev

NOVA PRIROčNIKA IN 
USMERITVE ZA čLANE 
MSE

 

V letošnjem letu je matična sekcija 
elektro inženirjev pripravila tri pri-
ročnike oz. usmeritve. V povezavi 

s tem je bila na spletni strani MSE odpr-
ta tudi nova rubrika “Priročniki, navodila, 
usmeritve MSE”. V njej bomo tudi v priho-
dnje objavljali vse novosti oz. izdelke sekci-
je. Letošnji izdelki pa so:

PRIROčnIk

“Označevanje instalacijskih in distribu-
cijskih energetskih kablov”, december 2014

Priročnik je namenjen projektantom in 
izvajalcem kot pripomoček pri določanju 
ali prepoznavanju karakteristik in sestave 
kablov. Na tržišču se pojavljajo kabli različ-
nih proizvajalcev (dobaviteljev) in različnih 
oznak, ki so odvisne in vezane na uporablje-
ne standarde. Zato pričujoče gradivo podaja 
zbir najpogosteje uporabljenih standardov, 
s podrobnim opisom oznak in načina ozna-
čevanja kablov. V nadaljevanju je prikazana 
tudi barvna struktura izolacije vodnikov v 
kablu, z opisom funkcije, ki jo posamezna 
barva podaja. V zaključku priročnika pa so 
prikazani tudi načini označevanja kablov v 
projektni dokumentaciji.

uSmerItVe 

“Pridobivanje dokumentov in postopki 
priključevanja objektov na distribucijsko 
elektro energetsko omrežje”, september 2014

V gradivu so objavljeni prikazi postop-
kov, kot ga razumejo sami na podlagi pre-
učitve obstoječih zakonskih predpisov. Pri-
kaz postopkov je izdelan v obliki usmeritev 
MSE in je namenjen pomoči projektantom 
pri njihovem vsakodnevnem delu.

Priročnik “Sheme v elektrotehniki – raz-
svetljava”, april 2014

Priročnik je prvenstveno namenjen pro-
jektantom kot pripomoček pri načrtovanju 
vezalnih in krmilnih sistemov razsvetljave. 
Sestavljen je v obliki nabora primerov raz-
ličnih shem, in sicer tako, da je podane pri-
mere možno nadgraditi skladno s predlogi 
in dodatnimi rešitvami. Gradivo priročnika 
je sestavljeno iz tekstualnega dela, grafič-
nega dela in grafičnega dela po posameznih 
shemah. ■

Več si lahko preberete na spletni strani:

http://www.izs.si/maticne-sekcije/mse/priroc-
niki-navodila-usmeritve-mse/.

Iz dela Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev

IZŠLE TRI NOVE SMERNIcE S PODROčJA 
POŽARNE VARNOSTI

 

 

 

M
atična sekcija inženirjev tehnolo-
gov in drugih inženirjev je v leto-
šnjem letu pripravila prevode treh 

novih smernic in sicer: 
• IZS MST 12/2014 – Smernica za gradbene 

ukrepe varstva pred požarom v industrij-
skih stavbah (prevod MIndBauRL)

• IZS MST 11/2014 – Smernica o požar-
novarnostnih zahtevah za prezračevalne 
naprave (prevod M-LüAR)

• IZS MST 10/2014 – Smernica o požarno-
varnostnih zahtevah za gradbene elemen-
te s 60-minutno požarno odpornostjo v 
lesenih konstrukcijah (prevod M-HFH-
HolzR)

Naj vas ob tem spomnimo, da je MST v 
zadnjih letih že pripravila in objavila nasle-
dnje smernice:
• IZS MST 09/2013 – Smernica požarnovar-

nostnih ukrepov za graditev in uporabo 
šol (prevod MSchulbauR)

• IZS MST 08/2013 – Smernica požarnovar-
nostnih ukrepov za graditev in uporabo 
nastanitvenih objektov (prevod MBeVO)

• IZS MST 07/2013 – Smernica požarno-
varnostnih ukrepov za graditev in upora-
bo garaž (prevod MGarVO)

• IZS MST 06/2012 – Splošna smernica za 
pripravo projektne dokumentacije varnost 
in zdravje pri delu – 2. del: splošni del

• IZS MST 06/2012 – Splošna smernica za 
pripravo projektne dokumentacije var-
nost in zdravje pri delu – 1. del: splošno

• IZS MST 05/2011 – Prevod nemške vzorč-
ne smernice za gradbeništvo (MBO)

• IZS MST 04/2010 – Smernica požarno-
varnostnih ukrepov za graditev in upo-
rabo zgradb, v katerih s zbira veliko ljudi

• IZS MST 03/2010 – Smernica požarno-
varnostnih ukrepov za graditev in obrato-
vanje trgovskih stavb

• IZS MST 02/2010 – Smernica požarnovar-
nostnih ukrepov za visoke stavbe (h>22m)

• IZS MST 01/2010 – Smernica za izdelavo 
zasnove požarne varnosti ■

Vse smernice, ki jih je izdala IZS, najdete na 
spletni strani: 

http://www.izs.si/dobra-praksa/smernice-izs/
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Iz dela Matične sekcije geodetov

GURSU SMO PREDLAGALI SPREMEMBO ZGeoD
Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod. 
Predsednik UO MSGeo

V mesecu aprilu je bil sprejet Zakon o 
državnem geodetskem referenčnem 
sistemu (ZDGRS) in s tem je po 40. 

letih veljavnosti prenehal veljati Zakon o te-
meljni geodetski izmeri. Nov zakon vsebuje 
tudi poglavje o geodetski izmeri, pri čemer v 
16. in 17. členu prinaša definicijo, kdo lahko 
izvaja geodetsko izmero in kaj je geodetska 
izmera.

S strani sekcije smo GURS opozorili na 
neskladnost veljavnih zakonov, saj lahko po 
Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 
geodetske storitve v zvezi z vpisom stavb 
in delov stavb v kataster stavb izvaja tudi 
podjetje, ki izdeluje projektno dokumenta-
cijo v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov (projektant). Dogovorjeno je bilo, 
da bodo neskladnost popravili s predlogom 
spremembe Pravilnika o vpisih v kataster 
stavb. V mesecu novembru je bil objavljen 
predlog spremembe Pravilnika, ki odpravlja 
navedeno neusklajenost v zakonodaji. Na 
predlagano spremembo 12. člena Pravilnika 
smo podali pripombo, saj menimo, da v koli-
kor zakon predpisuje, da mora geodetsko iz-
mero opraviti geodetski strokovnjak, se mora 
ta na naslovni strani elaborata identificirati z 
imenom in priimkom in lastnoročnim podpi-
som in na ta način prevzeti tudi odgovornost 
za opravljeno delo. Menimo, da samo s poda-
janjem izjave s strani projektanta ali geodet-
skega podjetja ne bo dosežen namen prevze-
tja odgovornosti, pri čemer lahko pride tudi 
do nepotrebnih zavajanj ali zlorab.

Na Pravilnik o vpisih v kataster stavb pa 
smo podali še druge pripombe, za katere 
menimo, da bi jih bilo smiselno uveljaviti 

v bližnji prihodnosti. Predvsem menimo, 
da so spremembe nujne, v kolikor bi na 
državnem nivoju prišlo do spremembe za-
konodaje povezane z legalizacijo objektov. 
Po našem mnenju je nujno potrebno pred-
hodno sistemsko urediti sistem evidenti-
ranja nepremičnin oz. stavb tako, da bo 
omogočeno spremljanje legalnosti in skla-
dnosti gradnje s projektno dokumentacijo 
in prostorskim planom. Med drugim smo 
predlagali, da se v evidenci zemljiškega 
katastra naredi parcelacija gradbenih parcel 
ob zakoličbi objekta ali najkasneje ob evi-
dentiranju objekta. Za zagotavljanje učin-
kovitejšega izvajanja inšpekcijskega nad-
zora je smiselno, da se zakoličbeni načrti 
evidentirajo v prostorsko informacijskem 
sitemu na tak način, da bodo zagotovili 
inšpekcijskim službam informacijo o pričet-
ku gradnje in omogočali kontrolo skladno-
sti gradnje, predvsem skladnosti položaja 
objekta v prostoru. Dejstvo je, da so lahko 
inšpekcijske službe učinkovite pri izvaja-
nju teh nalog samo, v kolikor so prisotne 
na terenu že v času gradnje. Iz preteklosti 
nam je poznano, kakšna je učinkovitost 
inšpekcijskih služb, ko vodijo postopek na 
objektih, ki so že zgrajeni in trajno umešče-
ni v prostor (rušitve se nikoli niso masovno 
izvajale).

V letošnjem letu smo podali tudi po-
budo za spremembo ZGeoD, in sicer na 
pobudo, ki je prišla iz vrst naših članov in 
razprav o potrebnih organizacijskih spre-
membah, ki bi doprinesle k večji kakovosti, 
predvsem pri katastrskih storitvah. Predlog 
sprememb je vseboval naslednje predloge:

• uvedbo disciplinskih sankcij za “geodeta”, 
enako kot za “odgovornega geodeta” ali

• ukinitev reguliranega poklica “geodet” 
ter prenos vseh pooblastil na “odgovorne-
ga geodeta” ali

• regulacijo dela geodetske dejavnosti, po-
vezane z evidentiranjem nepremičnin 
(dodelitev koncesij ali obvezne zaposli-
tve “odgovornih geodetov” in “geodetov” 
znotraj enega podjetja).
Predlog je bil poslan in kasneje tudi pred-

stavljen na sestanku z direktorjem GURS. 
GURS je mnenja, da je potrebno, preden 
pristopijo k generalnim spremembam orga-
nizacije geodetske službe, da vsi deležniki, 
ki smo povezani z geodetsko dejavnostjo, 
sprejmemo skupno strategijo delovanja do 
leta 2020.

Menimo, da so predlagane spremembe 
skladne z predlogi, da reguliran poklic “od-
govorni geodet” preide v funkcijo javno 
pooblaščenega odgovornega geodeta, da se 
ob tem spremenijo, beri zaostrijo formalni 
pogoji za pridobitev in obdržanje take vrste 
reguliranega poklica kot kriteriji/pogoji za 
izvajanje dejavnosti. Osebno menim, da 
bi to lahko bil tudi eden od možnih nači-
nov, da se v kriznih gospodarskih razme-
rah zmanjša delež in stroški javne uprave, 
povečata učinkovitost in kakovost storitev 
ter posledično kakovost nepremičninskih 
evidenc. ■

IZS.NOVO/ Letnik 17, ‰t. 72/ DEcEMBER 2014

Več o predlogih in pripombah na Pravilnik o 
vpisih v kataster stavb si lahko preberete na:

http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo/ob-
vestila-ms/obvestilo.

Matej Kovačič
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Iz dela Matične sekcije geodetov

ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA 2014
mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 
članica UO MSGeo

 

c
enter za izobraževanje v pravosodju 
(CIP) je letos ponovno organiziral 
zemljiškoknjižno šolo in sicer že 

petnajsto. CIP organizira in izvaja izobra-
ževanja za sodnike in sodno osebje, kot 
tudi za druge pravosodne funkcionarje in 
zaposlene v pravosodnih organih na podlagi 
letnega programa dela, ki ga sprejme mini-
ster za pravosodje na predlog Strokovnega 
sveta CIP. Sredstva za izvedbo izobraževanj 
pridobiva iz proračunskih sredstev in na 
razpisih Evropske Komisije. Tako je bila 
tudi letošnja Zemljiškoknjižna šola delno 
financirana iz sredstev Evropske unije.

Že tretje leto smo na Zemljiškoknjižno 
šolo vabljeni kot slušatelji tudi predstavni-
ki Matične sekcije geodetov pri IZS. Pred 
tremi leti je IZS na CIP posredovala pro-
šnjo za obisk dveh članov MSGeo na tej 
šoli. Zakon o evidentiranju nepremičnin in 
Zakon o geodetski dejavnosti namreč nala-
gata našim članom tudi obvladanje znanj, 
povezanih z izvedbo postopkov v zemljiški 
knjigi in ker se je samo “poslovanje” ze-
mljiške knjige z uvedbo nove elektronske 
zemljiške knjige dodobra spremenilo, smo 
želeli pridobiti nova znanja iz prve roke. 
CIP je dovolil, da se dva člana IZS udeležita 
te šole in tako smo postali stalni udeleženci 

tega izobraževanja. Pridobljeno znanje smo 
prenesli na naše strokovnjake in s tem 
izboljšali izvajanje geodetskih postopkov, 
ki so osnova za nastajanje novih nepre-
mičnin, katerega končni cilj je poočitev teh 
nepremičnin v zemljiški knjigi in povezava 
s stvarnimi pravicami in pravnimi dejstvi.

Pridobljeno znanje smo vključili v pre-
davanja za imetnike geodetskih izkaznic, 
posamezne vsebine smo objavili tudi na GE-
Oblogu ter si s pridobljenim znanjem poma-
gali pri oblikovanju odgovorov na vprašanja 
članov, zastavljena na GEOblogu. Poleg tega 
smo sedaj prepoznani tudi pri Centru za 
pomoč uporabnikom Centra za informatiko 
Vrhovnega sodišča RS, na katerega se lahko 
obračamo v primeru problemov, ki jih imajo 
naši člani v povezavi z aplikacijo eZK opra-
vila (aplikacija za pridobivanje in spreminja-
nje podatkov zemljiške knjige).

Zemljiškoknjižna šola traja dva dni. Prvi 
dan je namenjen predavanjem s področja 
stvarnega prava in zemljiške knjige, drugi 
dan pa predstavitvi nadgradenj aplikacije in 
odgovorom na vprašanja, ki jih že predho-
dno na CIP naslovijo sodniki in zemljiško-
knjižni pomočniki.

Letos smo poslušali predavanje Berte 
Žorž, višje sodnice Višjega sodišča v Kopru 

z naslovom Procesni in nekateri materialno 
pravni problemi pri odločanju v ZK postop-
kih, predavanje Jureta Likarja in Barbare 
Jan- Bufon, okrajnih sodnikov Okrajnega 
sodišča v Ljubljani z naslovom Vpisi v zvezi 
z ZVetLom in predavanje Jaše Trklja, vodje 
projekta iZK z naslovom Postopek popra-
vljanja pomotnih vpisov in postopek od-
prave napak migracije s pregledom sodne 
prakse. V praktičnem delu smo se posveti-
li vsebini predvidenih nadgradenj, branju 
zgodovinskega izpisa iz zemljiške knjige, 
postopku 064, ki je namenjen dokončanju 
etažne lastnine ter delitvi in združitvi stavb 
ter odgovorom na zastavljena vprašanja slu-
šateljev.

Na GEOblogu smo že objavili gradivi Na-
pake migracije v ZKNJ in njihova odprava in 
Določitev parcele kot splošnega skupnega 
dela, ki smo jih oblikovali na podlagi zna-
nja, ki smo ga pridobili na letošnji šoli. Širše 
bodo novosti predstavljene še v okviru pre-
davanja za geodetsko izkaznico z naslovom 
Etažna lastnina in kataster stavb v decem-
bru. Z vodjo projekta iZK Jašo Trklja smo se 
domenili, da ji pošljemo dopis s strani IZS o 
možnih nadgradnjah aplikacije e ZK s kate-
ro se vodi elektronska zemljiška knjiga. ■
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Iz dela Komisije za sistemske zakone

NA MOP SE NADALJUJE PRENOVA  
PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE
mag. Tomaž černe, univ.dipl.inž.geod.  
Koordinator skupine Odgovorno do prostora!

K
onec novembra je na Ministrstvu za 
okolje in prostor (MOP) po več kot 
polletnem premoru potekal prvi se-

stanek razširjene delovne skupine “dovolje-
vanje”, organizirane pred skoraj letom dni 
v sklopu priprav na spremembo gradbene 
zakonodaje. Na sestanku so sodelovali tudi 
predstavniki upravnih enot in Agencije RS za 
okolja (ARSO).

Nekaj glavnih informacij:
• Sporočeno nam je bilo, da je prenova 

zakonodaje proces, ki se kontinuirano na-
daljuje iz prejšnjega leta in ki ga naj bi 
nova ministrica podpirala. Še vedno velja 
dogovorjen način sodelovanja. V katere in 
koliko zakonov naj bi se vgrajevale nove 
rešitve, še ni dorečeno.

• MOP namerava razširiti definicijo objekta 
(šotori, kontejnerji, nasipi in odkopi).

• Odpraviti namerava delitev objektov glede 
na zahtevnost gradnje. Namesto tega na-
merava uvesti različne postopke dovolje-
vanja glede na stopnjo tveganja posame-
znega objekta z vidika prostora, gradbeno 
tehnične zahtevnosti objekta in okolja).

• MOP nas prosi, da vsakdo iz svojega vidi-
ka (stroke) posreduje tiste bistvene zah-
teve, ki jih mora država zagotavljati pri 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

• Za naslednji sestanek je napovedana tema 
“Vrste objektov in posegov in dovoljeva-
nje”.
Na kratko ostalo iz diskusije:

• Projektna dokumentacija in gradbeno do-
voljenje:

• Potrebno je zagotoviti, da projektant že v 
zgodnji fazi projekta pridobi zanesljivo in-
formacijo o tem, katera soglasja in dovolje-
nja s področja varstva okolja bo potrebno 
za objekt pridobiti. Na MOP poudarjajo, 
da naj bi bile vse potrebne informacije o 

potrebnih soglasjih podane v predodločbi. 
S predodločbo bi investitor dobil pravno 
varnost za izvedbo investicije.

• Potrebno je opredeliti potrebne podlage za 
projektiranje. Po mnenju MOP ni vedno 
potreben geodetski načrt, v Avstriji je 
možno projektirati na podatkih zemljiške-
ga katastra, pri nas to običajno ni mogoče 
zaradi slabe pozicijske natančnosti zemlji-
ško katastrskega prikaza. Ena od spremen-
ljivk, ki pogojuje potrebno dokumentacijo 
za gradbeno dovoljenje, je torej tudi ustre-
znost zemljiško katastrskega prikaza.

• Izdelati bi bilo smiselno matriko, v kateri 
se opredeli postopek pridobivanja grad-
benega dovoljenja glede na gradbeno zah-
tevnost, okoljsko zahtevnost, urbanistično 
zahtevnost in geodetsko podlago.

• Problem je zagotavljanje usposobljeno-
sti in odgovornosti izdelovalcev poročil 
o vplivih na okolje. Obstaja možnost, da 
se pooblasti zunanjo organizacijo (izven 
ARSO), ki bo zagotavljala ustreznost in 
odgovornost izdelovalcev dokumentacije 
s področja varstva okolja (IZS), ARSO pa 
postane le revizijski organ.

• Cilj mora postati objekt in ne zgolj projekt. 
Vsak objekt mora dobiti skrbnika (projek-
tanta – odgovornega vodjo projekta), ki bo 
sprejel odgovornost za objekt. Odgovorni 
vodja projekta se mora čutiti kompeten-
tnega, če sam nima vseh znanj, si mora 
zagotoviti vključitev ustreznih strokovnja-
kov.

• Določeno stopnjo projektne dokumenta-
cije in nadzora ter preverjanja bi morali 
zagotoviti tudi pri energetskih prenovah.

• MOP predvideva uvedbo gradbenih komi-
sij, ki bodo odločale o mejnih primerih. Pri 
tem bodo morale upoštevati načelo enako-
sti in sorazmernosti.

• Seznanjeni smo bili s projektom e-gra-
ditev, ki naj bi zagotovil točko VEM na 
področju dovoljevanja gradenj. Vodilna 
mapa se bo vodila v elektronski obliki. 
Informacijski sistem bo zagotavljal, da se 
bodo vsi ključni podatki evidentirali v dr-
žavne evidence.
Vpliv prostorskih aktov in pravnih reži-

mov na izdajo gradbenega dovoljenja:
• Problemi pri pridobivanju gradbenih do-

voljenj ne bi bilo tako veliki kot so, če 
bi imeli kvalitetnejše prostorsko načrto-
vanje. Največ problemov se pojavi na 
področju okoljevarstvenih vprašanj prav 
v primerih, ko želijo investitorji v prostor 
umestiti investicije, ki niso bile prostor-
sko načrtovane (primer GSM postaj SŽ) 
ali pa želijo graditi/gradijo nekaj, kar pro-
storski akti ne dopuščajo.

• Nedopustno je, da se posamezni pravni 
režimi, ki vplivajo na izdajo gradbene-
ga dovoljenja, pojavljajo mimo postopka 
prostorskega načrtovanja.

• V zakon bo potrebno jasno napisati, kaj 
država preverja pri prostorskih aktih lokal-
nih skupnosti (primer: možnost in ekono-
mičnost komunalnega opremljanja, vplivi 
na okolje, skladnost s strateškimi prostor-
skimi akti).
Javni interes na področju dovoljevanja:

• Pri dovoljevanju je potrebno ugotoviti, kaj 
naj država pri izdaji gradbenega dovolje-
nja res preverja in nato nadzira, s ciljem 
zagotavljanja javnega interesa? Kaj je na 
primer javni interes na področju dovolje-
vanja posegov v prostor? Na ZAPSu ugo-
tavljajo, da prav nobenega soglasodajalca 
ne zanima načrt razporeditve prostorov v 
tlorisu in ga torej nima smisla izdelovati v 
fazi izdaje gradbenega dovoljenja. ■

Iz dela Komisije za sistemske zakone

SISTU SMO PREDALI 
PREVOD STANDARDA 
SIST EN 16310:2013

 

S Slovenskim inštitutom za stan-
dardizacijo (SIST) smo realizirali 
dogovor in pripravili prevod stan-

darda SIST EN 16310:2013 Inženirske 
storitve – Izrazi za opisovanje inženir-
skih storitev za stavbe, infrastrukturo in 
industrijske zmogljivosti.

Prevod je pomemben za razumevanje 
zahtev tuje dokumentacije in poenotenja 
izrazoslovja.

S SIST je dogovorjeno, da se standard 
izda kot dvojezičen, en stolpec oz. stran 
angleška, druga slovenska.

Standard bo izšel s 1. 1. 2015.
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Načrtovanje investicije

STANDARDA SIST ISO 31000  
IN SIST ISO/IEc 31010 ZA  
OBVLADOVANJE TVEGANJ
dr. Primož Gspan, univ.dipl.fiz. 
član UO MST

M
ed najpomembnejšimi zahtevami, 
ki jih mora izpolniti načrtovalec/
izvajalec načrtovane investicije 

(tehnologije, objekta) sta brez dvoma na-
slednji dve: zagotovitev procesne varnosti ter 
zagotovitev varnosti  in zdravja za uporabnika 
ves čas uporabe načrtovane investicije. Zato 
pa je treba najprej poznati tveganja in njiho-
vo  obvladovanje  ter pravočasno načrtovati 
ukrepe za obvladovanje tveganj. Najbolj 
učinkovito in najcenejše zagotavljanje var-
nosti je ravno faza načrtovanja oz. postopek 
projektiranja. 

Nemotenemu poteku dejavnosti  je  name-
njena procesna varnost. Zahteve za varnost in 
ohranitev  zdravja  profesionalnega  uporabnika 
opredeljuje Zakon  o  varnosti  in  zdravju  pri 
delu  ZVZD-1(Ur.l.RS 43/2011) s podzakon-
skimi predpisi. Dodatni pripomoček projek-
tantu je Splošna smernica za pripravo projektne 
dokumentacije – Varnost in zdravje pri delu (IZS 
MST 06/2012, 1. in 2. del). Zagotovitev proce-
sne varnosti  in varne  in zdrave uporabe pa te-
meljita na tehnološkem načrtu in tveganjih, 
izhajajočih iz tehnologije in predvidenega 
načina dela. 

Splošne principe in najpogosteje upora-
bljene metode procesne varnosti vsebujeta 
Standarda SIST ISO 31000 in SIST ISO/IEC 
31010. Temeljno orodje za oceno varnost in 
zdravja za uporabnika po ZVZD-1 je “Izjava 
o varnosti z oceno tveganja”, ki je že uteče-
na praksa. Področji procesne varnosti ter 
varnosti in zdravja pri delu za uporabnika 
imata številne skupne principe. Pogosta 
vprašanja kažejo, da so analize tveganj pro-
jektantom manj domače. Zato sta v naslovu 
omenjena slovenska standarda posebej do-
brodošla. Oba sta pregledno in sistematič-
no urejena. Ker sta standarda obsežna in 
za praktično uporabo zahtevata predhodna 
znanja in izkušnje, se je treba na tem mestu 
omejiti le na pregled vsebine. 

Standard SIST ISO 31000:2011 “Obvla-
dovanje tveganj – Načela in smernice za ob-
vladovanje tveganja”  je osnovni standard. 
Obravnava načela in uveljavljene principe 

varnosti. Vsebuje bogato slovensko izrazje 
s področja varnosti. Posebej obravnava tri 
pojme:
• “Načela” s poudarkom, da obvladovanje 

tveganj ustvarja in varuje vrednost, da je 
sestavni del vseh organiziranih proizvo-
dnih procesov, je del odločanja, poudar-
ja pomen negotovosti, sistematično in 
strukturirano obvladovanje varnosti, ki 
mora biti prilagojeno in usklajeno kon-
tekstu organizacije in profilom tveganja, 
mora upoštevati človeške  in  kulturne  de-
javnike,  mora biti pregledno, dinamično, 
ponovljivo, odzivno in mora omogočati 
izboljševanje organizacije.

• V “okviru”  obvladovanja varnosti so raz-
delane naloge, pooblastila in zavezanosti 
v organizaciji (zasnova, izvajanje obvla-
dovanja, spremljanje, pregled in izboljše-
vanje varnosti).

• V “procesu”  so obravnavni posamezni 
elementi, njihova medsebojna povezava 
(komuniciranje z zunanjimi in notranjimi 
deležniki, spremljanje in pregled, vključ-
no z rednem preverjanjem in nadzorom). 

Standard SIST ISO/IEC 31000:2011 
“Obvladovanje tveganj – Tehnike obvla-
dovanja tveganja” je izvedbeni in dopol-
nilni standard k osnovnemu in zanj ni 
slovenske verzije. Tehnike za obvladovanje 
tveganja razume kot tehnične pripomoč-
ke za identifikacijo in vrednotenje, oceno 
sprejemljivosti tveganja in izbire optimal-
nih ukrepov, za primerjanje izvedljivosti, 
uporabnosti in učinkovitosti ukrepov. De-
finira koncept ocenjevanja tveganj, ki vse-
buje namen in prednosti, okvir ocenjevanja 
tveganj, namen, med koristmi navaja na 
prvem mestu razumevanje tveganja in nje-
gov vpliv na cilje organizacije. Opozarja 
na negotovosti analiz. Dodatek A vsebuje 
tabelarično primerjavo uporabnosti ocenje-
valnih metod, vplivnost posameznih faktor-
jev (zmožnost, negotovost, kompleksnost) 
ter možnost kvantifikacije rezultata. Doda-
tek B vsebuje sistematični opis 29. splošno 
najbolj znanih tehnik za ocenjevanje tve-

ganj: viharjenje možganov (Brainstroming), 
strukturirani in semi (pol-) strukturirani 
intervali (Structured and semistructured in-
tervals), tehnika Delphi (Delphi techniqe), 
kontrolniki (Check-lists), Predhodna ana-
liza tveganja (PHA), HAZOP (Hazard and 
operability study), analiza nevarnosti in kri-
tične kontrolne točke (Hazard analysis and 
critical control points), ocena toksičnosti 
(Toxicity assessment), strukturiran “kaj-če” 
(Technics “What-If”), analiza scenarija (Sce-
nario analysis), analiza vpliva na posel (Bus-
sines impact analysis), analiza temeljnih 
vzrokov (Root cause analysis RCA), analiza 
napak in posledic (Failure modes and effec-
ts FMEA) in analiza vrste napak in kritična 
analiza (Failure modes and effects FMECA), 
drevo napak (FTA-fault tree analysis), drevo 
dogodkov (ETA-event tree analysis), analiza 
vzrokov in posledic (Cause-consequences 
analysis), analiza vzroka in učinka (Cau-
se-and-effect analysis), analiza varnostnih 
plasti (LOPA-layers of protection analysis), 
drevo odločanja (Decision tree analysis), 
ocena zanesljivosti človeka (HRA-human 
reliability assessment), analiza metuljčka 
(Bow tie analysis), na zanesljivost osredo-
točeno vzdrževanje (RCM-reliability cente-
red maintenance), analiza vtihotapljenosti 
(SA-sneak analysis) in krožna analiza vti-
hotapljenosti (SCI-sneak circuit analysis), 
analiza Markova (Markov analysis), simu-
lacija Monte Carlo, bayesova statistika in 
Bayesove mreže (Bayesian statistics and 
bayesian nets), krivulje FN (FN curves), 
indeksi tveganja (Risk indices) in matrika 
posledic/verjetnosti (Conseqence /probabi-
lity matrix). 

Opis vseh teh naštetih tehnik sistematič-
no vsebuje: pregled in uporabnost metode, 
potrebne vhodne podatke, postopek, uči-
nek, zmogljivost, negotovost in omejitve. 

Odlika obeh standardov je poenoten sis-
tematični pregled načel in metod obvlado-
vanja tveganj. Praktična uporaba zahteva še 
dodatna znanja in izkušnje. Več podatkov o 
posameznih metodah in tehnikah je v stro-
kovnih virih. ■
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Energetsko učinkovita gradnja

GRADBENI NADZOR: V KATERO SMER SE  
BO MORALA OBRNITI TA DEJAVNOST PRI 
“SKORAJ NIč-ENERGIJSKIH STAVBAH”?
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 
Predsednik UO MSS in predsednik komisije IZS za trajnostno gradnjo

“S
koraj nič-energijska stavba” je v 
evropski direktivi 31/2010/EU 
opredeljena kot stavba z zelo vi-

soko energetsko učinkovitostjo, pri čemer 
bo za tisto majhno količino energije po-
trebne za njeno delovanje v zelo veliki meri 
morala zadostovati energija iz obnovljivih 
virov. Ker pri tem poleg samih pasivnih 
ukrepov na stavbah v precejšnji meri igrajo 
vlogo tudi aktivni sistemi, med njimi tudi 
vgrajeni tehnični sistemi (instalacije), zanje 
ista evropska direktiva v drugem odstavku 
členu 8. zahteva, da države članice vzposta-
vijo mehanizme, ki zagotovijo njihovo pra-
vilno namestitev, nastavitve in krmiljenje.

Vprašanje: Ali lahko predpisano pravilno 
namestitev, nastavitve in krmiljenje zago-
tovi gradbeni nadzor po ZGO, ali je za to 
potrebno nekaj drugega?

Zakon o graditvi objektov obseg opravlja-
nja del odgovornega nadzornika opredelju-
je v 88. členu z naslednjim:
1. Nadziranje ali se v načrt za izvedbo 

vnašajo vse spremembe in dopolnitve, 
in ali se z njimi strinjata investitor in 
projektant;

2. Obveščanje gradbenega inšpektorja in in-
vestitorja, če nadzornik ugotovi nesklad-
je med projektom za izvedbo in gradbeni-
mi predpisi, ali da kakovost gradbenih in 
drugih proizvodov, inštalacij, … ni ustre-
zno dokazana;

3. Obveščanje investitorja, če izvajalec krši 
dogovorjene roke, poleg tega pa ugoto-
vitve in predloge vpisovati v gradbeni 
dnevnik;

4. Ugotovitve iz prejšnjih točk vpisovati v 
gradbeni dnevnik, nadalje pa dnevnik 
tudi podpisovati, s čimer nadzornik po-
trjuje resničnost podatkov/vpisov.

Nemogoče je trditi, da so zapisane naloge 
zelo strokovne, predvsem so administrativ-
ne: nadziranje, obveščanje, zapisovanje. Še 
posebej če pri tem upoštevamo, da po zako-
nu za vse vrste zahtevnosti objektov zadošča 
en sam odgovorni nadzornik, za zakonsko 
potrebno strokovnost morebitno imenovane 
odgovorne nadzornike posameznih del pa 
skozi tretji odstavek 86. člena in posledično 
tretji odstavek 77. člena ustreza že opravljen 
delovodski ali mojstrski izpit ter pet let de-
lovnih izkušenj!

Nadzornik tudi ni zapisan med odgovor-
nimi za napake gradnje v obligacijskem za-
koniku (XII poglavje: Gradbena pogodba). 
Za vse odgovarjata samo dva: izvajalec in 
projektant, morebitni ostali pa samo toliko, 
kolikor posebno opredeljene dolžnosti in 
obveze izhajajo iz podjemne pogodbe, ne 
iz zakona.

Temu bo morda kdo poskušal oporekati 
s potrebnim sopodpisom odgovornega nad-
zornika pri izjavi o zanesljivosti objekta. 
Vendar pa takšno oporekanje ovrže najbo-

lje kar zapis/stališče Združenja za sveto-
valni inženiring – ZISP pri GZS: “Nobena 
(ne)  odobritev,  kontrola,  potrdilo,  soglasje  ali 
navodilo nadzornika ne razreši  izvajalca njego-
vih obveznosti, ki  jih ima po pogodbi, vključno 
z  odgovornostjo  za  napake,  opustitev  ukrepov, 
neskladje  in  neizpolnjevanje  zahtev.  S  sopod-
pisom  izjave  o  zanesljivosti  objekta  odgovorni 
nadzornik  ne  odvezuje  izvajalca  njegove  odgo-
vornosti”. Torej, če je stališče ravno tistega 
dela stroke, ki pokriva med drugimi inže-
nirskimi storitvami tudi nadziranje, takšno, 
čemu in zakaj potem sploh sopodpisovanje 
izjave?!

Tako se samo po sebi na tem mestu po-
stavlja vprašanje: Zakaj se odgovorni nad-
zornik sploh imenuje odgovorni? In še prav 
posebej, zakaj imajo pridevnik odgovorni, 
tudi nadzorniki posameznih del, katerih po-
trebna strokovnost je v ZGO postavljena 
nerazumno nizko? Ali ne bi bilo pravilneje, 
da bi se vsi skupaj imenovali na primer 
pooblaščeni nadzorniki, pri čemer bi se pre-
dlagani pridevnik seveda nanašal na investi-
torja. Torej, s strani investitorja pooblaščeni 
nadzorniki.

Dejansko pomanjkljivo in neustrezno 
opredeljene naloge in predpisana strokov-
nost odgovornih nadzornikov, je v desetle-
tjih od nastanka ZGO privedla do posebne-
ga “inženirskega” profila, to je “poklicnih 
nadzornikov”, pri čemer je potrebno na 
tem mestu spomniti, da zakon za ta profil 
niti ne pozna strokovnega izpita. Upošte-
vajoč zakon se potrebno usposobljenost za 
vršitev gradbenega nadzora dokaže s pro-
jektiranjem ali vodenjem del – ne pa tudi z 
nadziranjem1.

In kam je opisano v tem času privedlo 
dejavnost gradbenega nadzora? V storitev, 
ki na prvem mestu ni strokovna, zato seve-
da tudi ne more biti odgovorna. Danes je to 
praviloma povsem administrativna dejav-
nost, ki jo predvsem na področju inštalacij-
skih del pokrivajo številni (upokojeni) posa-
mezniki, ki dejanske veščine projektiranja 
in vodenja del niso, ali nikoli ne opravljali 
in tudi ne obvladali, ali pa že davno pozabi-
li, ker jih je enostavno povozil čas.

Torej, gradbeni nadzor, vsaj pri stroj-
nih in električnih instalacijah stavb oziroma 
pri tehničnih sistemih, kadar govorimo o 
energetski učinkovitosti stavb, bi bilo upo-
števajoč 8. člen evropski direktivi 31/2010/
EU NUJNO spraviti “na višji nivo”, to je iz 

1 Če zakon ugotavlja, da nekdo do usposobljenosti 
za odgovornega nadzornika pride preko izkušenj 
in opravljanjem izpita za projektiranje ali vodenje 
del, zakaj se potem pri razpisih za nadzornike ne 
zahtevajo izkušnje iz projektiranja ali vodenja del? 
Dodatno vprašanje: Ali se zgolj z nadziranjem, to 
je brez aktivnega projektiranja in/ali vodenja del, 
ohranja ustrezna raven inženirjeve strokovnosti, ki 
naj bi zagotavljala stavbam izpolnjevanje bistvenih 
zahtev po ZGO? 
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administrativnega na strokovno inženirsko 
delo. Za ta namen pa je seveda nujno, da bi 
to delo opravljali inženirji, ki bi delovanje 
tehničnih sistemov na prvem mestu razu-
meli vsaj tako dobro kot sami projektanti, in 
bi bili tako tudi sposobni pregledati (revidi-
rati) načrte, najbolje v dveh fazah, v PGD in 
nato tudi v PZI. Nadalje bi morali ti inženirji 
tudi sprotno preverjati ustreznost izvedbe 
del, vključno z namestitvijo, nastavitvami 
in krmiljenjem, kot to zahteva direktiva. 
Poudarjam, z dejanskim preverjanjem, in 
ne zgolj zbiranjem različnih izjav (pod)izva-
jalcev. To pomeni, da bi ti inženirji morali 
(znati) pripraviti tudi različne postopke pre-
izkušanj (najprej predhodnih za posamezne 
naprave, nadalje funkcionalnih za zaklju-
čene sklope in končno za celotne sisteme). 
Še tako energetsko učinkovita stavba ob 
svojem dokončanju pa ne bo dolgo takšna, 
če ne bo z njo upravljalo tehnično osebje, 
ki ima za to potrebne osnove in je za to 
tudi dejansko usposobljeno. To ugotavlja 
ne nazadnje tudi sama evropska direktiva 
31/2010/EU v točki 26 preambule. Torej, tu 
je še ena naloga za dosedanjega “odgovor-
nega nadzornika posameznih del”: priprava 
in vodenje programa usposabljanj za teh-
nično osebje, seveda ob ustreznih osnovah: 
kvalitetnem PID2 in podrobnih navodilih za 
obratovanje in vzdrževanje (NOV).

POVZetek

Odgovornega nadzornika posameznih 
del, to je tistega, ki se nanaša na instalacije, 
bo moral brezpogojno zamenjati nov stro-
kovnjak – inženir, ki bo sposoben izvajati 
naslednje:
1. v fazi projektiranja v najmanj dveh 

fazah (na primer pri 50 % in nato pri 
95 % dokončanju načrta) preveriti pro-
jektne rešitve – povedano enostavno in 
v jeziku ZGO: načrt “revidirati”,

2. v fazi izvedbe preverjati “namestitev, 
nastavitve in krmiljenje” tehničnih sis-
temov, za kar bo moral najprej pripraviti 
ustrezne postopke preizkušanj za po-
samezne naprave, zaključene sklope in 
celotne sisteme ter nato pri teh aktivno 
sodelovati kot vodja,

3. pred predajo stavbe pripraviti program 
usposabljanj za tehnično osebje uporab-
nika (zaposleno pri investitorju ali zuna-
nje najeto) in ga ob predaji tudi voditi. ■

2 ZGO in pravilnik o projektni dokumentaciji sta 
PID-u namenila izključno en sam namen: pridobitvi 
uporabnega dovoljenja, kar je strokovno seveda 
povsem nerazumno. Sicer v stroki velja, da je PID 
tisti načrt, ki investitorju oziroma njegovemu teh-
ničnem osebju, poleg seveda še bolj nujnega NOV, 
sploh omogoča obratovanje in vzdrževanje stavbe 
in njenih tehničnih sistemov. Ena od alinej 2. člena 
pravilnika se dobesedno glasi: “Projekt izvedenih 
del (PID), katerega namen je pridobitev uporabne-
ga dovoljenja …”. Ni zapisano eden od namenov, 
ampak samo ta namen. Na ta način pri prihajajočih 
“skoraj nič-energijskih stavbah” zanesljivo ne bo 
šlo, in tega cilja v RS enostavno ne bomo dosegli.

Kakovost inženirskih storitev

OPAŽENI PRIMERI SLABE  
INŽENIRSKE PRAKSE – 1. DEL
Vasja Kajfež, univ.dipl.prav.

 

P
rimerov  slabe  inženirske  prakse  je  iz 
dneva v dan več. V razloge zanje se to-
krat ne bomo spuščali, želimo pa opozo-

riti na njih z namenom, da jih pooblaščeni inže-
nirji ne bi več počeli. Za prispevek je uredništvo 
zaprosilo upokojenega odvetnika, Vasjo Kajfeža. 
Izbral  je  nekaj  primerov,  na  katere  je  naletel 
bodisi  v  okviru  disciplinskih  postopkov  IZS,  v 
katere je kot zunanja pravna pomoč vključen že 
vse od ustanovitve zbornice, bodisi pri pravnem 
svetovanju prijateljem, kolegom in investitorjem. 
Ker se jih je nabralo kar nekaj, bodo objavljeni v 
tej in naslednji številki revije.

NAVOdILA O POdrObNejšI VSebINI 

PrOjektNe dOkumeNtACIje - 

StANdArd PrAVIL dObre PrAkSe, kI Se 

(Ne) uPOrAbLjAjO PrI PrOjektIrANju

 Raven kvalitete storitev inženirjev zago-
tavljajo znanje in izkušnje ter veljavni pred-
pisi, ki zavezujejo člane IZS, ki so dolžni 
pri svojem delovanju spoštovati akte IZS in 
sklepe njenih organov.

Statut IZS (Ur.l. RS št. 78/2004) določa, 
da so obveznosti članov IZS spoštovanje 
Statuta, Kodeksa poklicne etike članov IZS, 
pravil strok, ki sodelujejo pri graditvi objek-
tov ter vseh sklepov in aktov, ki jih sprej-
mejo pristojni organi in delovna telesa IZS. 

Med akte IZS sodijo tudi Navodila o po-
drobnejši vsebini projektne dokumentacije 
(v nadaljevanju Navodila), ki predstavljajo 
nadgradnjo Pravilnika o projektni doku-
mentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008). 

Skupščina IZS je Navodila, ki predstavlja-
jo pravila dobre prakse, sprejela kot sledi: 
• 01 – uvodni del iz junija 2011, noveliran 

decembra 2011 in decembra 2013 
• 02 – posebni del – stavbe iz aprila 2011
• 03 – posebni del – ceste iz maja 2012
• 04 – posebni del – železnice iz maja 2012
• 05 – posebni del – projekti za namakanje 

kmetijskih zemljišč iz maja 2012
• 06 – posebni del – projekti za odvodnja-

vanje kmetijskih zemljišč iz maja 2012
• 07 – posebni del – projekti za regulacije 

iz maja 2012.

Navodila so predpis IZS, katerega morajo 
pooblaščeni inženirji obvezno upoštevati 
pri izvajanju storitev projektiranja. ZGO-1 
določa, da je projektiranje izdelava projek-
tne dokumentacije in s tem povezanega teh-
ničnega svetovanja, kar pomeni svetovanje 
v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. 
Nespoštovanje Navodil pomeni kršitev Ko-
deksa poklicne etike IZS.

Navodila pa ne vsebujejo le določb o 
izdelavi projektne dokumentacije, vsebina 
tega akta je tudi opis dokumentacije pred-
hodnih del za investicijo, prostorske-, okolj-
ske-, investicijske-, geodetske- in razpisne 
dokumentacije, dokumentacije po Zakonu 
o rudarstvu ter dokumentacije o načrtova-
nju požarne varnosti in načrtovanju tehnič-
nega varovanja objektov.

Navodila so objavljena na spletni strani 
IZS v Rubriki Dobra praksa/Pravila dobre 
prakse. Do njih dostopate člani IZS s svo-
jim osebnim geslom.

OdgOVOrNOSt OdgOVOrNegA VOdje 

PrOjektA

Pravilnik o projektni dokumentaciji do-
loča, da je za vse sestavine vodilne mape 
odgovoren odgovorni vodja projekta (v na-
daljevanju OVP) ter da je za vsako sestavi-
no načrta odgovoren odgovorni projektant 
(posameznega) načrta.

Navedeno pomeni, da OVP ne nosi le od-
govornosti za medsebojno usklajenost vseh 
načrtov projekta, kot to določa 47. člen 
ZGO-1 in za opravljanje projektantskega 
nadzora po 4. odstavku 45. člena ZGO-1, 
temveč nosi tudi odgovornost za pravilnost 
in popolnost vodilne mape in ima v tem 
primeru status, ki je podoben statusu odgo-
vornega projektanta posameznega načrta. 

Navodila o podrobnejši vsebini projektne 
dokumentacije – uvodni del vsebuje tudi 
določila o statusu in položaju OVP. Pri tem 
je potrebno izpostaviti vlogo OVP PGD, ki 
edini izmed odgovornih vodij projekta izva-
ja tako imenovani obligatorni projektantski 
nadzor po 4. odstavku 45. člena ZGO-1.
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V zvezi s položajem OVP je potrebno pou-
dariti, da ga od uveljavitve ZGO-1D imenuje 
investitor in ne več projektant ter da OVP 
odgovarja izključno investitorju. Investitor 
imenuje OVP izmed imenovanih odgovornih 
projektantov, lahko pa tudi izmed drugih 
pooblaščenih inženirjev, ki izpolnjujejo po-
goje za odgovornega projektanta. V kolikor 
OVP ni vključen v posamezno projektantsko 
pogodbo, mora investitor, v kolikor ni sam 
projektant, skleniti gospodarsko pogodbo s 
projektantom, ki mu pripada OVP. Izdelava 
vodilne mape in projektantski nadzor namreč 
pomenita projektiranje, ki je gospodarska de-
javnost. Zakonodajalec je z novelo ZGO-1D 
omogočil investitorju, da lahko imenuje zgolj 
enega pooblaščenega inženirja, ki nastopa 
kot OVP PGD, PZI in PID, ne glede, da pri 
izdelavi projektne dokumentacije nastopajo 
različni projektanti za PGD, PZI in PID. 

OVP nastopa kot skrbnik projekta in pri 
tem sam odloča, katere načrte, poleg zakon-
sko določenih, vsebuje posamezna projek-
tna dokumentacija. Iz navedenega je nera-
zumljiva praksa, ki jo občasno zasledimo 
na zbornici, da zlasti posamezne načrte PZI 
dokumentacije ne naroča investitor ali od 
njega pogodbeno pooblaščen naročnik, tem-
več izvajalec ali tretje osebe. Rezultat takega 
naročila je nerazumno ravnanje odgovor-
nega projektanta posameznega načrta, ki 
o svojem izdelku ne obvesti OVP, torej ne 
stopi z njim v kontakt. Izvajalec gradi po na-
ročenem načrtu PZI, sam načrt pa ni eviden-
tiran v gradbenem dnevniku, niti ne v vo-
dilni mapi elaborata o zanesljivosti objekta. 
Opisano zlorabo, ki pomeni kršitev Kodeksa 
poklicne etike članov IZS, je zlahka moč iz-
peljati v primeru, da isti pooblaščeni inženir 
nastopa istočasno kot odgovorni projektant 
načrta in kot odgovorni nadzornik. 

OdgOVOrNOSt OdgOVOrNegA 

PrOjektANtA

Odgovorni projektant posameznega na-
črta, ki je imenovan s strani projektanta, ne 
nosi le odgovornosti po 47. členu ZGO-1, 

temveč nosi odgovornost tudi po 6. odstav-
ku 7. člena Pravilnika o projektni dokumen-
taciji. Pri tem je potrebno poudariti, da nosi 
odgovornost tudi za delo svojih sodelavcev. 
Ko je pooblaščeni inženir imenovan za od-
govornega projektanta posameznega načrta, 
je on tista oseba, ki se seznani s projektant-
sko pogodbo in vhodnimi podatki, ki so 
potrebni za izdelavo poverjene projektne 
dokumentacije. Po proučitvi vseh relevan-
tnih predpostavk, je on tisti, ki odreja delo 
posameznim sodelavcem v zvezi z izdelavo 
tehničnega poročila ali risb ter po izdelavi 
načrta načrt potrdi in podpiše, nikakor pa ni 
dopustna praksa, ki se večkrat pojavlja pri 
delu odgovornih projektantov, da odgovorni 
projektant samo podpiše in potrdi projek-
tno dokumentacijo brez, da bi sodeloval pri 
kreiranju njene vsebine. Dokumentacija je 
sicer formalno sposobna za upravni posto-
pek pridobitve gradbenega ali uporabnega 
dovoljenja, vendar je ob takem ravnanju iz-
postavljen sum, da gre le za izposojo/proda-
jo žiga in podpisa odgovornega projektanta, 
kar je kršitev Kodeksa poklicne etike članov 
IZS in zloraba javnega pooblastila.

FAkuLtAtIVNI PrOjektANtSkI 

NAdZOr

Navodila o podrobnejši vsebini projek-
tne dokumentacije ter Pravilnik o projektni 
dokumentaciji sicer ne govorita o izvajanju 
tako imenovanega fakultativnega projek-
tantskega nadzora, vendar, ker je projek-
tantski nadzor sestavni del projektiranja, 
je potrebno v tej zvezi opozoriti na določilo 
83. in 85. člena ZGO-1. 2. odstavek 83. 
člena določa, da je predpostavka za izdela-
vo PID dokumentacije gradbeni dnevnik, v 
katerem so dokumentirane vse spremembe 
in dopolnitve PZI nastale med gradnjo in 
sta takšne spremembe in dopolnitve sproti 
potrjevala odgovorni nadzornik in odgovor-
ni projektant.

88. člen ZGO-1 določa, da odgovorni nad-
zornik nadzoruje ali se v PZI sproti vnašajo 
vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo 

med gradnjo in ali se s takšnimi spremem-
bami strinjata investitor in projektant. Ker 
se gradnja izvaja na podlagi PZI dokumen-
tacije, je pooblaščeni odgovorni projektant 
odgovorni projektant PZI in ne morda PGD, 
kot se v praksi tudi pojavlja, ali pa kar tretji 
pooblaščeni inženir. 

Potrebno je vedeti, da spremembe PZI 
dokumentacije tekom gradnje niso samo v 
interesu investitorja, pri tem obstaja znatni 
interes tudi projektanta, ki je izdelal PZI 
dokumentacijo. V v kolikor ni prišlo tekom 
gradnje do prenosa vseh avtorskih pravic 
na investitorja s strani projektanta, obstaja 
po večini na strani projektanta moralna 
avtorska pravica, kar pomeni prepoved do 
skazitve avtorskega dela. 

V kolikor kot projektantski nadzornik 
nastopa tretji, mora le-ta imeti najmanj 
dovoljenje prvotnega projektanta za pose-
ganje v njegovo projektno dokumentacijo, 
kljub temu, da je projektna dokumentacija 
v lasti investitorja. Sam menim, da v kolikor 
soglasja prvotnega projektanta ni, se lahko 
izvaja projektantski nadzor s tretjo osebo le 
v primeru odstopa od projektantske pogod-
be ali sporazumne razveljavitve te pogodbe, 
tako da s sklenitvijo nove (nadaljevalne 
projektantske pogodbe) novi projektant in 
novi odgovorni projektant, ki izvaja pro-
jektantski nadzor, vstopi na mesto prvo-
tnega projektanta PZI dokumentacije. Tu 
je potrebno izpostaviti določilo 9. člena 
Meril IZS za vrednotenje projektantskih 
storitev iz marca 2012, ki so pravila dobre 
prakse in akt IZS, kjer je določeno, da pri 
projektantskem nadzoru, ki ga investitor 
naroči posebej in obsega oglede gradbišča 
in razgovore projektanta z investitorjem in 
izvajalci del na gradbišču, projektant pre-
veri ali se objekt gradi po njegovih načrtih. 
Iz navedenega je razumeti, da le odgovorni 
projektant PZI načrta lahko izvaja tako ime-
novani fakultativni projektantski nadzor. 

Se nadaljuje v naslednji številki revije 
NOVO. ■
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2. EVROPSKI INŽENIRSKI DAN: MOBILNI  
INŽENIRJI GRADIMO INOVATIVNO EVROPO
mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad. 
Generalna sekretarka IZS

20. novembra je v Bruslju potekal 2. 
Evropski inženirski dan, ki so ga 

organizirali Evropski svet inženirskih zbor-
nic (ECEC), Evropska zveza nacionalnih 
inženirskih organizacij (FEANI) in Evropski 
svet gradbenih inženirjev (ECCE) v sodelo-
vanju z EFCA, ENAEE, CLGE in CLAIU*.

Glavna tema dogodka, ki se ga je udele-
žilo 150 udeležencev iz industrije, akadem-
skih krogov in strokovnih organizacij, se 
je glasila “Mobilni inženirji gradimo inova-
tivno Evropo”, beseda pa je tekla o izzivih 
inženirskega poklica pri izpolnjevanju pri-
čakovanj družbe in o tem, kako lahko poli-
tike EU pomagajo inženirskemu poklicu, da 
izpolni ta pričakovanja.

ZAključkI:

• Inženirske rešitve so vedno zasnovane ob 
upoštevanju gospodarskih, varnostnih in 
funkcionalnih vidikov. Veliko današnjih 
družbenih izzivov, kot so okoljska trajnost, 
staranje infrastrukture, uvajanje inovativ-
nih obnovljivih virov energije in gospodar-
ska rast, ima mednarodni značaj. Zato sta 
internacionalizacija in čezmejno prizna-
vanje inženirskih kvalifikacij bistvenega 

in življenjskega pomena za ustvarjanje 
boljše prihodnosti družbe. Mednarodna 
mobilnost je danes običajen del inženirske 
kariere: inženirske organizacije so razvile 
orodja, ki mobilnost olajšujejo in pospe-
šujejo ter bodo tudi v bodoče s čezmejnim 
delovanjem spodbujale odličnost inženir-
ske izobrazbe in prakse v korist družbe.

• Zaradi narave svojega poklica in etičnih 
zavez strokovno usposobljeni inženirji za-
gotavljajo zaščito javnosti pred škodo. Da 
to lahko storijo, morajo imeti pooblaščeni 
inženirji ustrezno osnovno strokovno zna-
nje redno nadgrajevano s tehničnimi in 
vodstvenimi kompetencami za uresničitev 
pričakovanj strank na izbranem področju 
dela. Ritem novitet razvoja v znanosti in 
tehnologiji pomeni za inženirje potrebo po 
stalnem vseživljenjskem učenju iz razloga 
pridobivanju novega tehnološkega znanja 
in veščin s ciljem ohranjanja visokih stro-
kovnih standardov. Prepoznati je treba 
pomembnost ocenjevanja kakovosti nji-
hovega začetnega in nadaljnjega stalnega 
poklicnega izobraževanja.

• Inženirji s kombinacijo intelekta, veščin 
in iznajdljivosti zagotavljajo primerne in 

trajnostne rešitve največjih svetovnih iz-
zivov. Družbo danes obkrožajo inženirski 
izdelki in izumi, ki omogočajo blaginjo 
in razcvet sedanjim in prihodnjim ge-
neracijam. Poklicna regulacija v svojih 
različnih oblikah [bodisi prostovoljnih 
ali predpisanih] je instrument, ki v jav-
nosti pomeni neodvisno zagotovilo, da je 
posamezni inženir poklicno usposobljen 
in pri svojem delu osebno zavezan k spo-
štovanju poklicnih kodeksov ravnanja.

• Razvoj inženirstva je bil vedno povezan z 
“investicijo, inovacijo in internacionaliza-
cijo”. Javne in zasebne investicije so po-
trebne za razvoj infrastrukture in stavb. 
Inovacija, povezana z razvojem novih 
materialov in tehnologij, je najpomemb-
nejša za uspeh gradbenih podjetij. Zaradi 
velike zahtevnosti inženirskih storitev in 
tehnologij (javni) naročniki zelo težko pri-
merjajo vsebino ponudb, kar lahko vodi 
do odločitev, ki temeljijo zgolj na najnižji 
ceni. Takšna odločitev je lahko v naspro-
tju z interesi in nameni kupca/uporabni-
ka in posledično pomeni slabšo kakovost 
projekta, neizpolnjena pričakovanja pri 
načrtovanju in pretirane nepredvidene 
stroške. Za naročilo inženirskih storitev 
je zato bistvenega pomena, da je odloči-
tev o oddaji ponudbe sprejeta na osnovi 
kakovosti ponudnika (ekonomsko naju-
godnejša ponudba).

• Mikro, majhna in srednja podjetja, ki 
zaposlujejo večino evropskih inženirjev, 
vključno z inženirji gradbeništva, pred-

Udeležence dogodka sta v uvodu pozdravila predsednik Svetovne zveze inženirskih organizacij 
(WFEO), g. Marwan Abdelhamid (levo) in predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic 
(ECEC), mag. Črtomir Remec (desno).

Udeleženci dogodka.
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MEDALJO EcEc JE PREJELA  
ETELKA BARSI-PATAKY

Na predvečer 2. Evropskega inženir-
skega dne je Evropski svet inženir-

skih zbornic (ECEC) na svečanem spreje-
mu v Bavarski hiši v Bruslju drugič pode-
lil Medaljo ECEC. Prejela jo je inženirka 
gradbeništva, Etelka Barsi-Pataky za več 
kot 25 letno inženirsko delo in zavzema-
nje za interese inženirjev v vlogi predse-
dnice Madžarske inženirske zbornice in 
bivše evropske poslanke.

Na sprejemu, ki se je odvil po gene-
ralni skupščini ECEC in pred 2. Evrop-
skim dnevom inženirjev so udeležence 
nagovorili vodja predstavništva dežele 
Bavarske pri EU Michael Hinterdobler, 

podpredsednik Evropskega parlamenta 
Rainer Wieland, predsednik Nemške 
zvezne inženirske zbornice Hans-Ullri-
ch Kammeyer in predsednik ECEC mag. 
Črtomir Remec. V svojih nagovorih so si 
bili enotni v enem, da Evropa potrebuje 
inženirje in nam je pripravljena prisluh-
niti kot partnerju ter da inženirji znamo 
in zmoremo prevzeti in izvesti naloge 
povezane z zahtevnimi izzivi, ki so pred 
Evropo. ■

Obrazložitev nagrade in zahvalni govor 
gospe Pataky sta objavljena na povezavi:

http://www.izs.si/izpostavljena-novica/n/aktu-
alno-1600/

Posnetek dogodka si lahko ogledate na 
našem spletnem portalu E-izobraževanje, na 
povezavi:

http://izs.mitv.si/asset/epw7YhPsReEqnPRZj

Zbornik 2. Evropskega inženirskega dne in 
ppt-predstavitve so objavljene na povezavi:

http://www.izs.si/izpostavljena-novica/n/ak-
tualno-1601/

Na sliki od leve: Hans-Ullrich Kammeyer, Etelka Barsi-Pataky, Rainer Wieland 
in Črtomir Remec.

Michael Hinterdobler Rainer Wieland

stavljajo jedro evropskega gospodarstva. 
Uspeh evropskega gospodarstva bo od-
visen od naših sposobnosti sprostitve 
potenciala v sektorju malih in srednjih 
podjetij in naših prizadevanj podpreti 
inženirsko podjetništvo v svojih državah. 
Samo visoko kakovostne inženirske stori-
tve lahko jamčijo, da stroški projekta ne 
“eksplodirajo” zaradi slabih načrtov. To 
je v interesu vsakega kupca/uporabnika 
in pri javnem naročanju tudi v javnem 
interesu. ■

 
(*)
• ECEC: European Council of Engineering 

Chambers (www.ecec.net)
• FEANI: European Federation of National 

Engineering Associations (www.feani.org)
• ECCE: European Council of Civil Engineers 

(www.ecceengineers.eu)
• EFCA: European Federation of Engineering 

Consultancy Associations (www.efcanet.org)
• ENAEE: European Network for the Accreditation 

of the Engineering Education (www.enaee.eu)
• CLGE: Council of European Geodetic Surveyors 

(www.clge.eu)
• CLAIU: Comité de Liaison des Associations 

d’Ingénieurs Universitaires (www.claiu.org)

Mednarodno sodelovanje

11. SKUPŠčINA 
EcEc, BRUSELJ, 
19. NOVEMBER 2014

Osrednja tema skupščine so bili stan-
dardi in pogoji za evropski reguliran 

poklic “European Professional / Char-
tered Engineer”, ki ga namerava ECEC 
predlagati Evropski komisiji. V okviru 
projekta ECEC je Inženirska zbornica 
Slovenije izdelala pregled in analizo re-
guliranega poklica “inženir” v vseh 27. 
državah članicah EU ter jo predstavila 
skupščini. Le-ta je s sklepom pooblastila 
izvršni odbor ECEC, da pripravi predlog 
standarda in pogojev za ta poklic in ga 
pošljem članicam ECEC pred odpošilja-
njem končnega predloga v Bruselj.

Člani ECEC so na skupščini izpostavili 
tudi pomembnost stalnega poklicnega 
izobraževanja inženirjev in izmenjali sta-
lišča o možnosti zapisa le tega v zakono-
daje držav članic.

Nova pridružena članica ECEC je posta-
la »Institution of Civil Engineers (ICE)”, ki 
je bila ustanovljena že davnega leta 1818 
in zastopa interese 82.000 članov iz vsega 
sveta, od tega 18.000 izven Združenega 
kraljestva. Pričakuje se, da bo sodelova-
nje z ICE še okrepilo moč ECEC.

Naslednja skupščina ECEC bo 26. 
septembra 2015 v Italiji. ■
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SLOVESNOST OB  
13. OBLETNIcI 
OBSTOJA INŽENIRSKE 
ZBORNIcE čRNE GORE

K
ot vsako leto, je tudi letos zadnje 
dni oktobra Inženirska zbornica 
Črne gore praznovala dan zbor-

nice, ki je bil že 13 po vrsti. Vabilu na 
slovesnost so se odzvali Ivan Brajović, 
minister za promet in pomorstvo v čr-
nogorski vladi, mag. Črtomir Remec, ki 
se je slovesnosti udeležil kot predsednik 
Evropskega sveta inženirskih zbornic 
(ECEC) in predsednik Inženirske zbor-
nice Slovenije, Milovan Glavonjić, pred-
sednik Inženirske zbornice Srbije, prof. 
dr. Dragoslav Šumarac, podpredsednik 
ECEC in Blaško Dimitrov, predsednik 
Makedonske zbornice pooblaščenih ar-
hitektov in inženirjev.

Na slovesnosti so podelili nagrado za 
življenjsko delo in dve nagradi za inže-
nirske dosežke, posebna priznanja za 
dosego določenih rezultatov na strokov-
nem področju in izročili štipendije podi-
plomskim študentom. 

Predsednik Inženirske zbornice Slo-
venije, mag. Črtomir Remec je dogodek 
izkoristil tudi kot priložnost za pogovor 
z ministrom za promet in pomorstvo v 
črnogorski vladi, Ivanom Brajovićem ter 
kolegi prisotnih inženirskih zbornic o 
možnosti prijave skupnih regijskih in-
frastrukturnih projektov, ki bi jih lahko 
financirali iz EU sredstev (Junckerjevega 
300 milijardnega plana investicij). Izobli-
kovana je bila ideja o organizaciji Infra-
strukturnega regionalnega foruma, ki bi 
se ga poleg odličnih strokovnjakov ude-
ležili tudi visoki politiki in vodilni gospo-
darstveniki sosednjih držav in zahodnega 
Balkana, in bi potekal istočasno s sreča-
njem Inženirske iniciative za regionalno 
sodelovanje aprila 2015 na Bledu. ■

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec 
(levo) in minister za promet in pomorstvo 
Črne Gore, g. Ivan Brajović.

Mednarodno sodelovanje

JUBILEJNA 60. GENERALNA  
SKUPŠčINA EccE
dr. Branko Zadnik, predsednik UO MSG

P
oljska zbornica gradbenih inženirjev 
(PCCE) je bila v času od 16. do 18. 
oktobra 2014 organizator 60. jubi-

lejnega srečanja ECCE. Za vse prisotne je 
bilo prijetno presenečenje, da je poljska 
strokovna in tudi politična javnost posvetila 
dogodku posebno pozornost. Tako so zbor 
pozdravili in počastili s svojo 
prisotnostjo na otvoritveni 
slovesnosti podpredsednik 
poljske vlade in gospodar-
ski minister Janusz Piecho-
cinski, državni sekretar 
iz kabineta predsednika 
Poljske Olgierd Dziekon-
ski, predsednik komiteja 
za gradbeništvo Poljske 
akademije znanosti Woj-
ciech Radomski in števil-
ni drugi visoki politiki in 
predstavniki organizacij 
iz akademske, znanstve-
ne in strokovne sfere.

Organizatorji iz PCCE 
so se zelo potrudili in organizirali odlično 
srečanje, ki so ga popestrili z organizacijo 
konference, ki so jo poimenovali “Moder-
ne rešitve pri gradnji mostov”. Na konfe-
renci so predstavili izgradnjo avtocestnega 
omrežja Poljske s posebnim poudarkom 
na mostovih. Rezultati dela v zadnjih petih 
letih so vredni občudovanja in spoštovanja 
do kolegov strokovnjakov, ki so (bili) vklju-
čeni v te projekte, kot tudi do poljske druž-
be, ki je tako učinkovito pristopila k obnovi 
in izgradnji cestne infrastrukture. Samo za 
ilustracijo naj navedem, da so v tem času 
zgradili preko 3000 km cest, od tega 1800 

km avtocest skupaj s cca 500 mostovi na 
leto. Vsebinsko zelo dobra dopolnitev kon-
ference o mostovih je bila tudi promocija 
knjige “Footbridges – Small is beautiful”, 
ki jo je uspela do varšavskega srečanja 
izdati delovna skupina pod vodstvom in 
uredniško ter tudi konkretno ustvarjalno 

roko našega kolega Gorazda 
Humarja. Vsebino 
knjige je soustvarilo 
70 avtorjev iz Evrope 
in kot gostje v njej, 
tudi iz Japonske.

Osrednji dogodek 
notranjega življenja 
ECCE so bile na 60. 
generalni skupščini 
volitve novih orga-
nov. Glede na to, da 
je staremu vodstvu 
potekel mandat je bil 
za novega predsednika 
izvoljen dosedanji Pre-
sident-elect Poljak, mag. 

Wlodzi - mierz Szymczak, v izvr-
šni odbor – Executive Board pa: Fernando 
Branco (P), dosedanji predsednik; Massimo 
Mariani (I), ki smo ga v kandidacijskem po-
stopku podprli tudi mi; Vija Geme (LAT); 
Gorazd Humar (SI); Dimitar Natchev (BUL) 
in Jose Francisko Saez Rubio (SP).

V sklopu dela je bil podan predlog za 
ustanovitev novega stalnega komiteja 
ECCE, ki naj bi se ukvarjal s področjem 
protikorupcijskega delovanja v gradbeni-
štvu. Ideja je bila povzeta po WFEO, ki ima 
podoben protikorupcijski organ, vendar se 
o tem še ni odločalo. ■

Gorazd Humar
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Dan inženirjev

LETOS V IDRIJI IN NEKOLIKO DRUGAčE

L
etošnji Dan inženirjev je potekal v 
Idriji. Z namenom promocije tehnič-
nih in naravoslovnih poklicev in ino-

vativnosti med dijaki, je bila na Gimnaziji 
Jurija Vege v Idriji izvedena okrogla miza.

Ker je v Sloveniji vedenje o Klavžah pre-
malo razširjeno, smo pred podelitvijo nagra-
de za inovativnost svojim članom omogočili 
ogled Klavž na Belci. Udeleženci so bili nad 
ogledom navdušeni. Seveda ob takšnih do-
godkih organizatorji radi slišimo mnenje 

udeležencev. Dr. Oto Težak je v svojem 
sporočilu zapisal: “Zahvaljujem se vam za 
odlično pripravljeno ekskurzijo. Še posebej 
všeč mi je bilo to, da ste našli primerno raz-
merje med preteklostjo in sodobnostjo.”. Po 
ogledu Klavž je sledil še ogled proizvodnje v 
podjetju Kolekor Group d.o.o..

Vrhunec dneva je bila podelitev nagrade 
Jožefa Mraka za inovativnost na podro-
čju graditve objektov. Prejelo jo je podje-
tje LUMAR IG d.o.o. za AKTIVNO HIŠO 
LUMAR, za najbolj inovativen način stano-
vanjske gradnje. 

Goste je v imenu Vlade RS pozdravil 
in nagovoril državni sekretar odgovoren za 
področje javnega premoženja, g. Metod Dra-
gonja. Med drugim je napovedal zagon go-
spodarstva in predstavil nekatere aktivnosti 

nove vlade. “Če hočemo 
izkoristiti trenutno rast, 
moramo pripraviti nove 
projekte”, je dejal in na-
daljeval, da spremlja delo 
Inženirske zbornice Slove-
nije od njene ustanovitve 
dalje ter izrazil željo po 
sodelovanju v bodoče. G. 
Stojan Petrič je kot predse-

dnik sosveta Kolektor Group d.o.o. pozdra-
vil udeležence in izpostavil potrebo po večji 
drznosti gospodarstvenikov. 

“Z inovativnimi rešitvami in tehnologija-
mi, ki jih kot projektanti prelivamo dnevno 
v svoje načrte, da jih lahko kot izvajalci 
nato izvedemo, omogočamo inženirji inve-

stitorjem izpolnitev njihovih raznovrstnih 
in unikatnih želja. Ob tem predstavljamo 
inovativni inženirji potencial za gospodar-
sko rast, saj pretvarjamo strokovno znanje 
v denar, inovativnost pa ta proces še po-
spešuje.”, je ob podelitvi nagrade izpostavil 
predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec.

“Z Aktivno hišo Lumar smo v podjetju 
Lumar že pred dvema letoma sledili smer-
nicam zmanjševanja vplivov na okolje, večji 
rabi obnovljivih virov energije ter prijetnih 
bivalnih pogojev. Verjamemo, da je to edini 
pravi korak razvoja in ustvarjanja trendov 
kakovostne nizkoenergijske gradnje v Slo-
veniji in Evropi. Hiša, ki je plod slovenskega 
razvoja in znanja z vgrajenimi 64 točkami 
za monitoring omogoča realno spremljanje 
dogajanja v hiši in konstrukciji. Pridobljene 
rezultate danes že uporabljamo za nadalj-
nji razvoj vseh konstrukcijskih sistemov 
in energetsko učinkovitih rešitev. Veseli in 
ponosni smo, da so naša filozofija, znanje 
in tehnološka naprednost prepričali tudi 
Inženirsko zbornico Slovenije, ki skrbi za vi-
soka merila in standarde v panogi. Upamo, 
da bo nagrada Jožefa Mraka za inovativnost 
na področju graditve objektov v prihodnje 
pripomogla k izpostavitvi primerov dobrih 
praks in dvigu pomena kakovostne, ener-
getsko učinkovite ter trajnostne gradnje,” je 
ob prevzemu nagrade povedal Marko Lukić, 
direktor podjetja Lumar IG. ■

Inženirska zbornica Slovenije je 
prvič podelila nagrado Jožefa Mraka 
za inovativnost pri graditvi objektov.

Reportaže
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Prostorsko načrtovanje in vodarstvo

JAVNA RAZPRAVA O POPLAVAH IN 
UPRAVLJANJU VODA

N
a pobudo Društva vodarjev Slove-
nije se je 200 udeležencev javne 
razprave, ki je potekala 20. novem-

bra 2014 v Ljubljani, pet ur pogovarjalo o 
poplavah.

Zaradi aktualnosti tematike in omeje-
nosti prostora, v katerem se je odvijal do-
godek, smo se na Inženirski zbornici Slo-
venije vnaprej odločili, da javno razpravo 
posnamemo. Ogledate si jo lahko na našem 
spletnem portalu E-izobraževanja: http://
izs.mitv.si/ .

Namen javne razprave, katere organiza-
cijo so podprla številna stanovska društva, 
med njimi IZS, je bil opozoriti odgovorne v 
državi, da je treba za učinkovito spopadanje 
s poplavami odpreti razpravo o problemih 
in rešitvah ter poplave obravnavati interdi-
sciplinarno.

Organizatorji verjamejo, da se je s popla-
vami treba spopadati povezano, da mora 
vsak v sistemu, od države in občin, do posa-
meznega državljana in stroke, dobro vedeti, 
kaj je njegova naloga in ravnati odgovorno. 
Poplave, sporoča stroka, so kompleksen 
pojav in del sistema urejanja prostora, za-
radi česar delijo tudi usodo le tega. So tudi 
skrajni odraz razpada sistema prostorskega 
načrtovanja in organizacije urejanja pro-
stora v Sloveniji. Ključno sporočilo vladi, 
odgovornim za urejanje prostora in zaščito 
prebivalstva je, da Slovenija za spopadanje 
s poplavami potrebuje več kot le akcijski 
program.

Na dogodku je v imenu interdisciplinar-
ne skupnosti, ki se je upravljanje z vodo 
dotika, spregovorilo trideset posameznikov, 
med njimi dr. Lidija Globevnik, dr. Pavel 
Gantar, dr. Bogomir Kovač, dr. Andrej Lu-
kšič, dr. Luka Omladič, Luka Štravs z MOP, 

župan Slovenj Gradca in drugi, ki so vsak 
po svoje opozorili vidike poplav in razlogov 
za njihov nastanek.

Poudarjeno je bilo, da:
• je treba izpostaviti odgovornost politike 

za razmere (npr. Ljubljana oz. povodje 
Gradaščice),

• poplave niso izključno vodarski problem, 
ampak so predvsem prostorski problem,

• so poplave samo en vidik upravljanja z 
vodami, obravnavati jih je treba v konte-
kstu celovite vodne politike, ne izvzeto,

• je potrebno javnost vključiti v pripravo 
nove vodne politike in ukrepov za njeno 
izvajanje; nedvoumno je treba oprede-
liti vlogo vseh deležnikov, od države do 
občin, strokovnih služb in državljanov v 
spopadanju s poplavami,

• je pomembno celovito urejanje povodja, 
zato je treba takoj prekiniti prakso par-
cialnih (zamejenih z občinskimi mejami) 
rešitev in zagotoviti izdelavo strokovnih 
podlag za povodja, ki bodo podprle so-
delovanje države in občin ter zagotovile 
vzajemno usklajeno izvajanje ukrepov,

• je pomembno vzdržnost investicij proti-
poplavnih ukrepov ocenjevati tudi z vidi-
ka vzdrževanja (dražje ni nujno slabše!),

• je treba zagotoviti delujoč sistem vzdr-
ževanja (nadzor, odgovornost, organizi-
ranost) in upoštevati ekološke lastnosti 
voda in njeno povezavo s podzemnimi 
vodami,

• razmerja med vložkom v protipoplavne 
ukrepe in vložkom v sanacije (govori se o 
vložkih države, kvečjemu občin, medtem 
ko so vložki državljanov, ki so neposre-
dno prizadeti, popolnoma prezreti).
Priporočilo udeležencev je, da se poleg 

akcijskega programa, ki ga pripravlja mi-

nistrstvo za vlado, pripravi še predlog dol-
goročnejšega izboljšanja delovanja sistema 
upravljanja tako, da se prilagodimo novim 
pogledom in potrebam. Upravljanje z voda-
mi je treba povezati s prostorskim načrtova-
njem in razvojnimi programi in zagotoviti 
celostno obvladovanje fenomena vode kot 
skupnega dobra in razvojnega vira.

Ob javni razpravi je skupina Odgovorno 
do prostora!, v kateri sodeluje tudi IZS, 
pripravila izjavo za javnost, saj problema-
tiko poplav udeleženci v urejanju prostora 
čutimo kot problem, ki se nas strokovno in 
moralno še kako tiče. Urejanje vodotokov 
in z njim zagotavljanje poplavne varnosti 
je eden od vidikov urejanja prostora. Dej-
stvo, da se problemi, na katere v urejanju 
prostora že več let neuspešno opozarjamo, 
odražajo v številnih s poplavami prizade-
tih objektih in ljudeh, zato seveda gotovo 
najprej in predvsem globoko obžalujemo. 
Hkrati pa si tudi očitamo, da na probleme v 
sistemu nismo opozarjali bolj glasno, razu-
mljivo, dosledno in učinkovito.

Prostorski načrtovalec razume, kako in 
zakaj pride do poplav, povezuje jih s posa-
meznimi posegi v vodni in obvodni prostor, 
s slabim usklajevanjem interesov in parcial-
nim načrtovanjem razvoja v prostoru. Pojav 
poplav načrtovalec razume kot posledico 
neusklajenosti med naravnimi procesi in 
spremembami, ki jih je v prostoru povzročil 
človek. Prostorsko načrtovanje je ključno 
za tudi uspešnost spopadanja s podnebnimi 
spremembami.

Prostorski načrtovalci zato državi svetu-
jemo predvsem:
• naj kadrovsko okrepi državni nivo upra-

vljanja z vodami in pospešeno zagotovi 
izdelavo celovitih strokovnih podlag za 
vse večje vodotoke,

• naj prepozna pomen prostorskega načr-
tovanja za gospodarski in družbeni ra-
zvoj države in vzpostavi kredibilen in 
učinkovit sistem načrtovanja prostorske-
ga, družbenega in gospodarskega razvoja,

• naj pospeši sistemsko prenovo prostor-
ske in gradbene zakonodaje, začenši z re-
šitvami za spremljanje stanja v prostoru 
kot osnovo za sprejemanje odločitev,

• naj dosledno zagotavlja usklajenost pro-
storskega razvoja s prostorskimi omejitva-
mi, to je naj poskrbi za uresničevanje 9. 
cilja Strategije prostorskega razvoja Slo-
venije (SPRS, 2004); skladno s tem ciljem 
naj se rabe, ki so ranljive zaradi naravnih 
procesov, kakršne so poplave, umikajo iz 
ogroženih območij, vsekakor pa se v teh 
območjih ne smejo načrtovati nove rabe. ■

Posnetek javne razprave je objavljena na 
spletnem portalu E-izobraževanja IZS: 

http://izs.mitv.si/asset/XdFedrD4giz77zt2d
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Izobraževanje

OGLEDALI SMO SI  
TERMOELEKTRARNO ŠOŠTANJ
Polona Okretič, univ.dipl.zgod. in soc. kult. 
Svetovalka za izobraževanje, informiranje in natečaje 

16. septembra 2014 smo organi-
zirali strokovni ogled Termoe-
lektrarne Šoštanj (TEŠ).

Vodstvo TEŠ-a se je prijazno odzvalo 
in udeležencem strokovne ekskurzije pred-
stavilo TEŠ v celoti in njegovo najnovejšo 
pridobitev – blok 6, skupaj s hladilnim stol-
pom.

Prvih nekaj minut predstavitve TEŠ, ki je 
v lasti HSE, ta pa v lasti države, in zaposluje 
okoli 450 ljudi, je bilo tako namenjenih zgo-
dovini. Z gradnjo prvega in drugega bloka so 
začeli leta 1956, vendar sedaj ne obratujeta 
več. Lahko bi ju imenovali kar muzej na pro-
stem. Leta 1960 je bil zgrajen tretji blok, ki 
je bil ustavljen letos februarja. Blok 4 je bil 
zgrajen 1973 in bo ustavljen leta 2015, blok 
5 pa je bil zgrajen leta 1978 in bo deloval do 
leta 2027; slednjima sta bili prigrajeni tudi 
dve plinski turbini. Vsi bloki so do sedaj 
proizvedli preko 1,6 mio kWh električne 
energije. Proizvodni delež TEŠ predstavlja 
1/3 vse električne energije, proizvedene v 
Sloveniji. (Inštalirana moč je 779 kW, letna 
proizvodna pa je med 350 in 450 kWh.)

ZAkAj bLOk 6?

Argumenti za:
• imamo zaloge premoga,
• obstoječim blokom se izteka življenjska 

doba,
• obstoječi bloki kmalu ne bodo več izpol-

njevali okoljskih zahtev,
• slab izkoristek obstoječih blokov, kar po-

meni nekonkurenčna proizvodnja elek-
trične energije in

• energetska lokacija.
Poleg tega bo blok 6 izpolnjeval zahteve 

BAT, kot so:
• zmanjšanje porabe premoga,
• znižanje emisij CO2,
• znižanje emisij SO2,
• znižanje emisij prašnih delcev in
• znižanje nivoja hrupa.

Novi blok nima dimnika, pač pa gredo 
emisije preko hladilnega stolpa v zrak preko 
pare (slika).

Zanimivosti glede gradnje bloka 6:
• izkopi okoli 250.000 m3

• poraba betona okoli 85.000 m3

• armatura betona 12.000 ton

• stopniščni stolp, z višino 135 m, so gradi-
li po 4 m/3 dni …
Samo gradbišče bloka 6 je imelo v do-

ločenem obdobju tudi do 1600 delavcev, 
poudariti pa je treba, da gre za projekt brez 
smrtnih žrtev in težjih poškodb! Vrednost 
celotne investicije je 1,428 milijarde evrov, 
vendar vodstvo upa, da bo na koncu vseeno 
za nekaj milijonov nižja.

Glavni projektant je bilo podjetje HSE 
Invest d.o.o., glavni tehnološki objekt je 
bil v domeni ALSTOMA, pri projektiranju 
so sodelovali IBE d.d., Esotech d.d., Rudis 
d.o.o., CEE, … .

TEŠ mora vsako leto junija poslati poroči-
lo o projektu in obveščati lastnike o stanju 
na projektu. Sinhronizacija bloka 6 je bila 
predvidena za letošnji oktober, a je bila že v 
sredo, 24. septembra. Februarja 2016 pa naj 
bi TEŠ 6 dobil tudi uporabno dovoljenje.

Mi pa si morda še enkrat pobliže ogleda-
mo TEŠ, takrat že v polnem delovanju in 
sinhronizirano. ■
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NEKAJ MALEGA O MOSTOVIH  
NA SLOVENSKEM SKOZI čAS
Polona Okretič, univ.dipl.zgod. in soc. kult. 
Služba za izobraževanje in informiranje

V
ideti je, da se na Slovenskem precej 
zadev suka okoli vode in četudi bi 
se poplavam in preobilju vod želeli 

izogniti, žal ne gre.
Trenutno se vsi ukvarjamo s poplavami 

in s tem, kako rešiti vodno problematiko, 
s čimer so se, o tem ne gre dvomiti, ljudje 
v preteklosti tudi ukvarjali, ukvarjali pa so 
se tudi s tem, kako priti z enega brega reke/
potoka na drugega. V tokratni rubriki Iz 
zgodovine, se bomo dotaknili mostov, ki jih 
je v Sloveniji precej in menda vseh sploh ni 
moč našteti.*

Že Rimljani so poznali tako viadukte** 
kot akvadukte; eden bolj znanih akvaduk-
tov je tisti iz južne Francije, imenovan Pont 
du  Gard, ki je mesto Nîmes oskrboval z 
vodo, in je bil zgrajen v 1. stol. AD. 

Gre za 50 km dolg kamnit (brez malte in 
podobnih veziv) akvadukt, ki je povezoval 
mesti Uzès in Nîmes, in so ga v treh nivojih 
zgradili rimski inženirji in arhitekti, in je 
vse do 9. Stol. AD omogočal pretok 200 
milijonov litrov vode na dan.

A vrnimo se v Slovenijo in k njenim mo-
stovom. 

Kot je zapisano v dveh čudovitih mo-
nografijah o mostovih1, bi bilo verjetno 
prve zametke mostov moč najti že v času 
koliščarjev. Ti so predstavljali bolj prehod s 
kolišča na kopno in niso bili zares mostovi 
v današnjem pomenu besede, žal pa, zaradi 
materiala – les, niso mogli obstati.

Prve objekte za premoščanje ovir – poto-
ki, reke, vrzeli…, potem srečamo pri Rimlja-
nih, ki so za svoje osvajalne, vojaške potre-
be začeli graditi ceste in viadukte (mostove) 
tudi na našem območju. Eden bolj znanih 

rimskih mostov na našem ozemlju, ki ga 
seveda ni več, je bil kamniti most v soteski 
pri Zidanem mostu in je nastal okoli 290 let 
pred našim štetjem.

Naslednje obdobje graditve mostov je sre-
dnji vek, kjer so bili vzgibi za nastanek mo-
stov tudi že malo drugačni, saj so nastanku 
mostov botrovali še drugi zunanji impulzi. 
Mostovi so takrat predstavljali ne samo pre-
hodov preko vode in druženja ljudi z enega 
brega reke z ljudmi z drugega brega, ampak 
so bili tudi stičišča (nekdanji mostovi so po-
znali tudi t.i. lože, kjer so se ljudje srečevali 
in se pomenkovali), tako da so imeli v tistem 
času večnamensko funkcijo. Poleg obramb-
ne funkcije se je na njih tudi trgovalo, na ne-
katerih so svoje izdelke in storitve ponujali 
in prodajali trgovci, obrtniki ter rokodelci.

Eden najstarejših ohranjenih mostov na 
slovenskih tleh je kamniti Kapucinski most 
v Škofji Loki, ki je svoje ime dobil v 18. sto-
letju, in sicer po kapucinih, ki so tam, med 
letoma 1707 do 1710, zgradili kapucinski 
samostan. Je bil pa zgrajen že v 14. stoletju 
in sicer na pobudo brižinskega škofa Leo-
polda. Takrat so mostovi nosili tudi poda-
tek o tem, kdo je bil donator/mecen mostu, 
prav tako pa so imeli mostovi, za razliko 
od današnjih mostov, tudi obeležja. Eno od 
obeležij, ki ga je moč srečati na mostovih, 
tudi na Kapucinskem mostu, je kip sv. 
Janeza Nepomuka, češkega svetnika. “Gre 
za mučenca in zavetnika mostov, ki je bil „ 
spovednik češke kraljice in stari spisi pravijo, da 
je  bil mučen  zato,  ker ni  hotel  povedati  kralju, 
katerih grehov se je spovedala njegova žena. Na 
zapovedano spovedno molčečnost nakazuje tudi 

prst na ustnicah. Ubit je bil tako, da je bil vržen 
v reko in prav zato tako pogosto vidimo njegov 
kip na mostovih in ob rekah.“ ***

Videti je, da so v preteklosti mostove 
gradili rimski imperatorji, škofje, premožne 
plemiške družine, obrtniki, lahko pa v Slo-
veniji še danes najdemo kakšen Napoleo-
nov most, ki je nastal v času Ilirskih provinc 
(1809 – 1813). Vsi ti so pustili svojo sled na 
mostovih, česar za današnje investitorje mo-
stov ni mogoče reči.

Mostogradnja je svoj razmah doživela 
kasneje še za časa cesarice Marije Terezije 
(1740 – 1780) in njenega sina Jožefa II. in 
nato na prelomu 19. v 20. stoletju.

Drugi zelo znamenit most je tudi star ka-
mnit Solkanski most čez Sočo, ki je bil zgra-
jen, skupaj z bohinjsko železniško progo leta 
1906 in je največji kamniti viadukt na svetu.

V Ljubljani naj omenimo še znameniti 
Zmajski most2, ki je bil zgrajen leta 1901 in 
je prvi železobetonski most v Sloveniji. To 
je tudi čas, ko je armirani beton zamenjal 
kamnite in lesene mostne konstrukcije.

Seveda pa v tej polpretekli zgodovini ne 
smemo mimo zelo uspešnega gradbenika Jo-
žeta Slavca (1901 – 1978), ki je svoje ustvar-
jalno obdobje (do)živel med letoma 1926 
in 1941. V tem plodnem obdobju je, poleg 
mnogih objektov, ki jih je zgradil, postavil 
tudi 72 mostov, “med katerimi  je najbolj  znan 
železniški most ob sotočju Savinje in Save v Zi-
danem mostu.” **** 

Morda malce hiter pregled mostov na 
ozemlju današnje Slovenije, je lahko iztoč-
nica za branje čudovitih knjig o mostovih 
in zanimivih zapisov o njihovem nastanku, 
četudi tudi drži, da nihče v preteklosti ni 
zares popisoval samega nastanka mostov.

Dejstvo je, da so mostovi, nekoč bolj kot 
danes, povezovali kraje in ljudi in so imeli 
večjo družbeno vlogo kot jo imajo danes. 
So pa vsekakor premoščali razdalje. Zato, 
nikar ne upoštevajmo znamenitega stavka 
francoskega kralja Ludvika XIV., ki je rekel 
L‘État c‘est moi (Država, to sem jaz!), ker drža-
va smo ljudje. In če sami ne bomo naredili 
nič, med drugim tudi pri sanaciji mostov, 
ne bo namesto nas tega naredil nihče! ■

lITERATuRA:
1 G. Humar, B. Hladnik, Slovenski mostovi I, 2000
1 G. Humar, B. Hladnik, Slovenski mostovi II, 2002
2 G. Humar, Zmajski most, 1998

*  Po podatkih Slovenskih železnic samo vlak po Sloveniji 
prevozi 3348 mostov, viaduktov in prepustov

**  viadukt (sestavljena beseda iz via, kar pomeni 
cesta in lat. ducit, kar pomeni voditi)

***  Citat s http://www.zgodovinarka.si/kapucinski-
-samostan-in-kamniti-most-v-skofji-loki/

****  G. Humar, B. Hladnik, Slovenski mostovi II, 
2002, str.19. Več  o  tem  izjemnem  gradbeniku  si 
lahko  preberete  v  dveh  knjigah.  Ena  je  izšla  leta 
2001,  medtem  ko  je  druga  Zvonke  Zupanič  Sla-
vec  z  naslovom  Dosežki  slovenskega  gradbeništva 
(1918 – 1941), izšla leta 2011.
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Îeleli ste izvedeti
Na vprašanja odgovarjajo strokovne službe in funkcionarji IZS

Ali je izvajalec kljub podpisanem pre-

vzemnem zapisniku dolžan vgraditi s 

pogodbo določeno opremo? 

Pojasnjujem:

Investitor je pridobil ponudbo s slikov-

no prilogo za montažo sončnih kolek-

torjev in njihovo vključitev v obstoječi 

sistem plinskih kotlov, ki so kombini-

rani – ogrevanje in TSV. Pogodba za 

izvedbo del je bila podpisana z določi-

lom “funkcionalni ključ”.

Ponudba je zajemala 2500 litrski bi-

valentni bojler z dvema cevnima izme-

njevalcema – solarni in vezan na kotel 

ter možnostjo vgradnje električnega 

grelnika.

Po zaključku del je bil izdelan prevze-

mni zapisnik z dokazilom o zanesljivo-

sti ter shemo dejansko vgrajene opre-

me. Zapisnik, s katerim je bilo ugoto-

vljeno, da je delo izvedeno v skladu 

s pogodbo, sta podpisala izvajalec in 

nadzornik. Končni prevzemni zapisnik 

je podpisal tudi investitor.

Pri polnem obratovanju – po dveh me-

secih je bilo ugotovljeno (investitor, 

nadzornik), da zjutraj in ob slabem 

vremenu tudi čez dan ni dovolj tople 

sanitarne vode.

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da 

bojler ni dobavljen v skladu s ponud-

bo in pogodbo (samo solarni bojler )

ter da obstoječi kotli niso vezani na 

izmenjevalec v bojlerju, saj ga ta sploh 

nima in tudi možnosti priključitve elek-

tričnega grelnika ne.

Sistem solarnega bojlerja je povezan 

zaporedno z dvema obstoječima boj-

lerjema v kotlu z 2x 70 litri vode, kar 

pa je zjutraj premalo.

Sistem je bil prevzet pred dvema me-

secema in je v garanciji.

Izvajalec odklanja zamenjavo bojlerja, 

saj trdi, da je sistem prevzet. Priznava 

napačno dobavljen bojler, vendar po-

nuja razliko v ceni, kar pa za investi-

torja razumljivo ni sprejemljivo.

Pogodba za izvedbo del med investitorjem 
in izvajalcem je vključevala tako montažo 
kot tudi dobavo samega predmeta (bivalen-
tni bojler), ki se je montiral. Iz tega izhaja, 
da izvajalec odgovarja tako za s svoje strani 
izvršeno delo, kot tudi za stvarne napake 
dobavljenih predmetov. Predmet spora je 
dobavljen predmet (solarni bojler), ki očitno 
sploh ni bil ta, ki je bil predmet pogodbe.

V tem primeru pridejo v poštev določbe 
o odgovornosti za stvarne napake po 458. 
členu Obligacijskega zakonika in naslednjih 
členih. V teh členih pa zakon določa, poleg 
odgovornosti izvajalca (prodajalca) za stvar-
ne napake, tudi razbremenitve te odgovor-
nosti, če bi moral biti investitor (kupec) pri 
pregledu stvari skrben. Določeno je, da pro-
dajalec ne odgovarja, če je kupec za napake 
vedel ali pa bi moral vedeti. Za njih pa bi 
moral vedeti, če bi jih ob običajnem pregle-
du in s povprečnim znanjem in izkušenostjo 
lahko opazil.

V predmetni zadevi na podlagi opisanega 
ni mogoče reči, da je investitor za napačen 
bojler vedel, ali pa da bi mogel za to vedeti. 
Sploh ob dejstvu, da je izvajalec podpisal 
prevzemni zapisnik z dokazilom o zaneslji-
vosti. Predvidevamo, da je bilo tudi v pre-
vzemnem zapisniku navedeno, da je vgrajen 
bojler, ki je bil določen v pogodbi in ne 
dejansko vgrajen bojler. V takšnem primeru 
dejstvo, da je tudi investitor podpisal pre-
vzemni zapisnik nima nobenega pomena.

 Ne bistveno drugače je v primeru, če bi 
bilo v prevzemnem zapisniku naveden drug 
(dejansko vgrajen) bojler. V tem primeru 
namreč ni osredotočenost na investitorju, 
temveč izvajalcu, ki je vedel za napačno 
vgrajen bojler. Predvsem pa bi se moral 
zavedati posledic te napake, kar pa ni mo-
goče pričakovati od investitorja. Povedano 
drugače. Podpis prevzemnega zapisnika ne 
pomeni spremembe pogodbenih določb v 
klavzulo “videno-kupljeno”. 

Drugačna pa je situacija v primeru, če 
bi bila bojlerja že na prvi pogled različna. 
A se ob tem zastavlja vprašanje, kako naj 
bi investitor ločeval različna bojlerja, ki jih 
po vsej verjetnosti še nikoli prej ni videl. 
Iz tega razloga je malo verjetno, da bi šlo v 
predmetni zadevi za očitno napako. Glede 
na to, da še nadzornik ob pregledu za raz-
liko med bojlerjema ni vedel, bo takšno 
dolžnost težko naložiti investitorju.

Iz tega razloga je v predmetni zadevi lahko 
govora o skriti napaki dobavljene stvari. 
Stvar namreč nima lastnosti, ki so bile s 
pogodbo dogovorjene, da jih mora imeti. 
Izvajalec pa je očitno za to napako vedel 
oziroma bi moral zanjo vedeti. Iz opisanega 
dejanskega stanja ne najdemo okoliščin, ki 
bi izvajalca razbremenjevale odgovornosti za 
stvarne napake.

Posledica skrite napake, za katero izva-
jalec odgovarja, pa je obstoj jamčevalnih 
zahtevkov. Med njimi pa je tudi zahtevek 
po pravilni izpolnitvi pogodbe. Načeloma 
je to prvi zahtevek, šele kasneje pride na 
vrsto znižanje kupnine, šele po tem odstop 
od pogodbe. Stališče izvajalca, da bi samo 
znižal kupnino ni pravilno. Morda se ne za-
veda, da je ne glede na obliko jamčevalnega 
zahtevka odgovoren tudi za vsako drugo 
škodo, ki nastane zaradi stvarne napake. 
Iz opisanih okoliščin izhaja, da določena 
škoda investitorju že nastaja, zato je smo-
trneje sanirati stanje in preprečiti nadaljnjo 
škodo, kot pa zgolj znižati kupnino.

Seveda je odgovornost tudi na nadzorni-
ku. A ta odgovornost ni enaka odgovornosti 
izvajalca, saj nadzornik ne more popraviti 
ali zamenjati obstoječega bojlerja. Njegova 
odgovornost izhaja iz nevestnega nadzora, 
zato pa lahko zgolj odškodninsko odgovarja 
s plačilom denarne odškodnine. Ta pa bi 
predstavljala vse stroške, ki bi nastali z mo-
rebitno menjavo bojlerja in tudi škodo, ki je 
nastala zaradi napačnega bojlerja.

Njuna odgovornost tako ni deljena v stro-
go pravnem pomenu. Tako izvajalec kot 
nadzornik odgovarjata vsak za vso nastalo 
škodo, investitor pa je upravičen le do de-
jansko nastale škode. Torej ne dvakratnega 
zneska. V praksi bi to pomenilo, da bi inve-
stitor vložil tožbo zoper oba hkrati, na dveh 
različnih podlagah, sodišče pa bi izvajalcu 
in nadzorniku naložilo plačilo odškodnine 
v višini, ki je dejansko nastala. Kasneje pa 
bi lahko izvajalec in nadzornik medsebojno 
urejala razmerja, pri čemer pa bi v njunem 
notranjem razmerju lahko razdelili odgo-
vornost. A to za investitorja ni pomembno. 
Lahko pa bi tožil zgolj enega od njiju in 
zahteval celo škodo.

Vsa vprašanja in odgovori so objavljeni na:

http://www.izs.si/vprasanja-in-odgovori-izs/
navodila-za-delovanje-rubrike/.
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N
a Inženirski zbornici Slovenije smo 
v minulih letih že večkrat razmišlja-
li, da ponudimo naše medije tudi 

oglaševalcem, ki so za to pripravljeni tudi 
plačati. Vedno smo se na koncu odločili, da 
tega koraka ne naredimo. Pred kratkim smo 
se zopet znašli pred podobno dilemo, ko 
nam je znani slovenski proizvajalec s podro-
čja gradbeništva ponudil plačilo za reklamo 
v naši zbornični reviji IZS.NOVO. Seveda se 
tudi na IZS zavedamo krizne situacije, ko 
se zmanjšuje število strokovnih izpitov in 
obisk izobraževanj na eni strani in rastejo 
stroški disciplinskih postopkov na drugi 
strani, kar pomeni manjše prihodke v pro-
račun zbornice in večje odhodke iz njega.

Nastalo situacijo je Komisija za informi-
ranje analizirala in pripravila predlog za 
Upravni odbor IZS, ki je predvideval uvedbo 
plačanega oglaševanja v reviji IZS.NOVO, 
oglaševanje na spletni strani www.izs.si in 
na spletnem portalu e-izobraževanja IZS. Za-
vedajoč se dejstva, da ima revija IZS.NOVO 
veliko bralcev tudi izven članstva IZS in da 
je spletna stran IZS ena najbolj obiskanih 
strokovnih spletnih strani v Sloveniji, smo 
predlagali Upravnemu odboru IZS, da omo-
goči oglaševalcem predstavitev v teh izredno 
zanimivih medijih. Tokrat je Upravni odbor 
pozitivno sprejel idejo Komisije za informi-
ranje in potrdil predlog plačanega oglaševa-
nja, ki naj bi se začelo z novim letom 2015.

In kaj bo na voljo našim članom in dru-
gim poslovnim subjektom, ki delujejo na 
področju graditve oz. dejavnosti, ki jo opra-
vljajo člani matičnih sekcij IZS? Verjetno 
najbolj interesantno je oglaševanje v naši 
reviji IZS.NOVO, ki izhaja štirikrat letno v 
nakladi 9.000 izvodov in ga poleg naših čla-
nov prejemajo tudi državni organi, upravne 
enote, občine in javne ustanove na področju 
prostora, nepremičnin in graditve. Ponuja-
mo vam možnost vlaganja vašega reklamne-
ga gradiva v našo zbornično glasilo in s tem 
zelo ciljano oglaševanje strokovni javnosti.

Zelo zanimiva za oglaševanje je tudi naša 
spletna stran www.izs.si, ki jo letno obi-
šče preko 200.000 obiskovalcev. Če je re-
vija IZS.NOVO dostopna pretežno našim 
članom in podjetjem ter strokovni javno-
sti, povezani z graditvijo, potem je spletna 
stran www.izs.si še vse kaj več. Glede na 
analize, ki smo jih v preteklosti opravili, so 
obiskovalci naše spletne strani, poleg na-
šega članstva, tudi splošna javnost, ki išče 
informacije s področij, ki jih naša zbornica 
pokriva. Naša spletna stran torej nudi prilo-
žnost oglaševanja strokovni javnosti, kakor 
tudi splošni javnosti, ki jo področje graditve 
zanima. Vsem zainteresiranim oglaševal-
cem bomo ponudili prostor za oglaševanje 
na levi strani naše spletne strani, kjer bo 
oglas viden tudi na vseh podstraneh zbor-
nične spletne strani.

Z veseljem moramo na tem mestu ome-
niti tudi zbornični spletni portal e-izobra-
ževanja http://izs.mitv.si, kjer se nahajajo 
video izobraževanja in video zapisi vseh 
pomembnih dogodkov, konferenc in zbo-
rovanj, kjer se je v zadnjih dveh letih raz-
pravljalo o graditvi, prostoru in s tem po-
vezanih dejavnostih. Na tem področju smo 
orali ledino in uvajali za naše člane nov, so-
doben, cenejši in manj obremenjujoč način 
informiranja in izobraževanja. Sprva smo 
pričakovali večji odziv, a se zavedamo, da 
je za uvajanje vsake novitete potreben čas. 
Danes, po dveh letih delovanja, smo lahko z 
uporabo in številom ogledov na tem portalu 
zadovoljni. Številke o obisku dnevno na-
raščajo in s tem potrjujejo pravilnost naše 
odločitve o implementaciji tega portala in 
postopnem vzpostavljanju inženirske tele-
vizije in modernega načina informiranja in 
izobraževanja naših članov. Seveda je ta 
portal velika priložnost tudi za oglaševanje. 
Ponujamo vam veliko možnosti – od posne-
tih predstavitev vaših podjetij, do reklam 
in pokroviteljstev posameznih prispevkov.

Torej leto 2015 je pred vrati in “IZS me-
diji”, primerni za oglaševanje, pričakujejo 
vaše oglase. Izkoristite priložnost ciljnega 
oglaševanja v medijih IZS, vse podrobnosti 
kako to naredite pa lahko izveste na tele-
fonski številki 01 547 33 37 (Petra Kavčič) 
ali na spletni strani www.izs.si ■

OD 1. 1. 2015 LAHKO OGLAŠUJETE 
V MEDIJIH IZS!

Izkoristite ponujeno priložnost in bodite prvi, ki 
bo svojo dejavnost predstavil v informativnih in 
izobraževalnih medijih IZS.

Podjetja in posamezniki, 
ki so člani Inženirske 

zbornice Slovenije, imajo na 
cene, objavljene v ceniku 

oglaševanja, 30 % popust.

Ugodnosti za člane IZS
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čLANARINA ZA LETO 2015: POZIV čLANOM  
K UREDITVI STATUSA!

P
ribližuje se leto 2015, s tem pa tudi 
novo obdobje za plačilo članarine, 
ki je redna letna dajatev in to ne 

glede na število dni članstva v zbornici v 
tekočem letu. V primeru, da želite spreme-
niti svoj status (izbris iz imenika, mirova-
nje statusa) to uredite čim prej oz. najka-
sneje do konca meseca februarja 2015!

lIcEncE nE POTREbujEM vEč

Če ne potrebujete več licence za poo-
blaščenega inženirja, nam morate skladno 
z določili ZGO poslati lastnoročno pod-
pisano zahtevo za izbris iz imenika poo-
blaščenih inženirjev najpozneje do konca 
meseca februarja 2015 ter nam istočasno 
vrniti žig in izkaznico. 

LICeNCe treNutNO Ne POtrebujem

Če licence za pooblaščenega inženirja 
ne potrebujete samo trenutno, se lahko 
odločite za mirovanje statusa pooblašče-
nega inženirja. V tem primeru nam morate 
posredovati vlogo za mirovanje statusa 
najpozneje do konca meseca februarja 
2015 ter nam istočasno vrniti žig in izka-
znico. Posameznik z mirovanjem statu-
sa pooblaščenega inženirja plačuje letno 
članarino v višini 42,00 EUR, deležen pa 
je vseh ugodnosti, ki jih IZS nudi svojim 
aktivnim članom. Mirovanje statusa lahko 
kadarkoli enostavno aktivirate tako, da 
nam pošljete lastnoročno podpisano vlogo 
za prekinitev statusa mirovanja, mi pa 

vam vrnemo izkaznico in žig ter pošljemo 
račun za plačilo letne članarine.

uPOkOjITEv In nEPlAčEvAnjE 

člAnARInE nISTA RAZlOgA ZA IZbRIS 

Opozarjamo vas, da neplačevanje člana-
rine in upokojitev po določilih zakona o 
graditvi objektov ne predstavljata razloga 
za izbris iz imenika pooblaščenih inženir-
jev, kot je zmotno prepričana večina poo-
blaščenih inženirjev. Tisti, ki se upokojite 
in licence ne potrebujete več, nam morate 
poslati lastnoročno podpisano zahtevo za 
izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev ter 
nam istočasno vrniti žig in izkaznico. Zoper 
pooblaščene inženirje, ki ne plačajo letne 
članarine lahko zbornica sproži disciplinski 
postopek, poleg tega pa zapadle obveznosti 
sodno izterja. ■

SKLEPI 35. SKUPŠčINE IZS, 9. 12. 2014

Člani skupščine so potrdili plan dela in 
finančni načrt IZS za leto 2015.

Za nadomestnega namestnika disciplin-
skega tožilca iz MSS je bil izvoljen Marko 
Vrabec, univ.dipl.inž.str..

Za nadomestnega namestnika disciplin-
skega tožilca iz MSRG je bil izvoljen mag. 
Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Uradni list

MNENJE SZPV O RABI 
GORLJIVE IZOLAcIJE 
NA FASADAH VISOKIH 
STAVB – PRIPOROčILO 
ZA BRANJE

P
ri sanacijah fasad v okviru energet-
skih sanacij stavb se pogosto ne upo-
števa predpisov in pravil, ki so določe-

na za požarno zaščito stavb. Študije požarne 
varnosti naročajo investitorji, upravniki ali iz-
vajalci, vendar v večini primerov z namenom 

znižanja stroškov oziroma znižanja kriterijev 
za požarne lastnosti uporabljenih materialov, 
ki jih predvideva tehnična smernica TSG 
1-001:2010 Požarna varnost v stavbah. Ta do-
loča nivo sprejemljivega požarnega tveganja, 
vendar pa se v praksi pogosto v njej zapisa-
nih zahtev ne upošteva.

Slovensko združenje za požarno varnost 
skrbi za primeren nivo požarne varnosti in 
opozarja, da se le ta ob sanacijah ne sme po-
slabšati. Zato so pripravili mnenje o rabi gor-
ljive izolacije na fasadah visokih stavb, ki 
je objavljeno na njihovi spletni strani www.
szpv.si in vam ga priporočamo v branje. ■

KOLEDAR 
STROKOVNIH 
PRIREDITEV

22. 1. – 23. 1. 2015
München 
Strokovna ekskurzija v München na 
BAU 2015
http://www.izs.si/izobrazevanja/izobra-
zevanja-izs/koledar-izobrazevanj-izs/
polona.okretic@izs.si

26. 3. – 29. 3. 2015
Gornja Radgona
Pomladni sejem gradbeništva, 
energetike, komunale in obrti
www.pomurski-sejem.si
info@pomurski-sejem.si
 
22. 4. – 23. 4. 2015
Portorož
12. Slovenski kongres o cestah in 
prometu
www.drc.si
drc@drc.si
 
21. 5. 2015
Brdo pri Kranju
2. konferenca trajnostne gradnje
www.gbc-slovenia.si
info@gbc-slovenia.si 

celoten koledar domačih in tujih strokovnih 
prireditev si lahko ogledate pod:

http://www.izs.si/index.php?id=217.

Zapisnik 35. skupščine IZS je objavljen na:

http://www.izs.si/novica/n/sklepi-35-
skupscine-izs-1609/
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Notranja centrala 
T: 01/547 33 33

Tajništvo  
T: 01/547 33 40 
F: 01/547 33 20 
E: izs@izs.si

Predsednik 
T: 01/547 33 40 
E: izs@izs.si

Generalna sekretarka 
mag. Barbara Škraba Flis
T: 01/547 33 40 
E: izs@izs.si

Finanãno raãunovodska 
služba 
Marijan Rabič
T: 01/547 33 13 
E: marijan.rabic@izs.si

Služba za izobraÏevanje, 
informiranje in nateãaje
Petra Kavčič
T: 01/547 33 37
petra.kavcic@izs.si
Polona Okretič
T: 01/547 33 17
polona.okretic@izs.si

Služba za javna pooblastila

Renata Gomboc,  
vodja službe 
T: 01/547 33 11 
E: renata.gomboc@izs.si
• strokovni izpiti s podro-

čja strojne, rudarske in 
geotehnološke stroke

• vpis v matično sekcijo 
strojnih inženirjev, 
inženirjev rudarjev in 
geotehnologov

• seznam projektivnih 
podjetij

 
 
Martina Babnik, 
svetovalka 
T: 01/547 33 19 
E: martina.babnik@izs.si
• strokovni izpiti s 

področja gradbene, 
tehnološke stroke

• vpis v matično sekcijo 
gradbenih inženirjev, 
inženirjev tehnologov in 
drugih inženirjev

Neža časl Škodič,  
svetovalka 
T: 01/547 33 26 
E: neza.casl@izs.si
• strokovni izpiti s 

področja elektro, 
geodetske stroke in 
geodetskih storitev

• vpis v matično sekcijo 
elektro inženirjev in 
geodetov

• vpis v imenik geodetov
• seznam geodetskih 

podjetij

LjUBLjANA

INŽENIRSKA ZBOR NI CA SLOVENIjE 
Jar‰ka cesta 10b 
1000 Ljubljana, Slovenija
I: www.izs.si 
E: izs@izs.si

15. 1. 2015 
E-računi in nova davčna zakonodaja

20. 1. 2015 
Trajnostno vrednotenje objektov

22. 1. – 23.1. 2015 
Sejem BAU, München

29. 1. 2015 
Sistemi tokovne diferenčne zaščite (RCD) 
in strokovni ogled podjetja Eti Izlake

3. 2. 2015 
Napajalni sistemi za polnilne postaje ele-
ktričnih avtomobilov

4. 2. 2015 
Projektiranje požarnovarnih jeklenih kon-
strukcij po Evrokodih

5. 2. 2015 
Uporaba standardnih pogodb po FIDIC 
pogojih 

12. 2. 2015 
Sanacija površin, degradiranih z rudar-
skimi deli

4. 3. 2015 
Zasilna, nujnostna razsvetljava: Evakua-
cijske poti in drugi nameni ter centralni 
napajalni sistemi

10. 3. 2015 
Električne inštalacije in z njimi povezana 
požarna varnost pri sanacijah in novogra-
dnjah

12. 3. 2015 
Urbana dejanska raba, razvojne stopnje 
zemljišč in gradbena parcela

18. 3. 2015 
Energetsko učinkoviti infrardeči sistemi 
ogrevanja večjih prostorov

19. 3. 2015 
Gradbena pogodba

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ IZS
JANUAR – MAREc

Napovednik izobraževanj in posamezna 
razpisana izobraževanja najdete na: 

www.izs.si v rubriki “Izobraževanja”


