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BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

mag. ârtomir Remec
Predsednik InÏenirske 

zbornice Slovenije K
ljub bolj dopustni‰kim mesecem se je od zadnje redne ‰tevilke ãasopisa zgodilo kar nekaj

novih in za prihodnost InÏenirske zbornice Slovenije precej pomembnih stvari. Konãno smo

dobili teÏko priãakovane nove poslovne prostore v objektu »·martinka« na Jar‰ki cesti in s

1. septembrom bomo Ïe zaãeli delovati v modernih in predvsem bolj funkcionalnih prostorih, kar je

‰e posebej pomembno za kakovostno izvajanje javnih pooblastil strokovnih izpitov in vodenja

imenikov. Otvoritveni teden bo s strokovnimi delavnicami in dnevom odprtih vrat vsem ãlanom

ponudil priloÏnost prvega obiska. V tem ãasu bomo pripravili tudi uradno otvoritev, kamor Ïelimo

povabiti vplivne predstavnike javnega dogajanja, da bodo lahko spoznali na‰o dejavnost.

Pomembna sprememba je tudi zaposlitev nove generalne sekretarke mag. Barbare ·kraba, ki bo s

svojimi dosedanjimi praktiãnimi inÏenirskimi izku‰njami in veliko delovno vnemo gotovo veliko

prispevala k vsebinsko bogatej‰emu in uãinkovitej‰emu delovanju zbornice, ki smo ga v preteklosti

najbolj pogre‰ali. Naj ji v imenu vseh ãlanov zbornice izreãem dobrodo‰lico in zaÏelim veliko uspe-

hov pri delu!

Veliko sivih las nam je zopet povzroãilo dogajanje v zvezi s pripravo nove sistemske zakonodaje

(ZUreP in ZGO). Kljub zelo obetavnemu sodelovanju s predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in

energijo od lanskega poletja naprej, so se stvari pri konãni verziji za drugo branje v DrÏavnem

zboru vseeno nekoliko zapletle. Nekatere re‰itve pri strokovnih izpitih in imenikih za nas niso

sprejemljive, zato smo na predzadnji seji Upravnega odbora IZS izrazili protest predstavnikom

resornega ministrstva in se po burni razpravi dogovorili za ‰e en poizkus skupne priprave amand-

majev, ki naj bi bili sprejemljivi za obe strani. V nasprotnem primeru bomo primorani uporabiti vsa

razpoloÏljiva sredstva za za‰ãito stanovskih interesov.

V okviru mednarodnega sodelovanja smo sodelovali pri pripravi zadnje verzije skupne Deklaracije,

ki bo obravnavana in sprejeta na 3. Evropskem inÏenirskem forumu oktobra v Dubrovniku katere-

ga se bodo aktivno udeleÏili tudi predstavniki vseh matiãnih sekcij zbornice. To bo tudi zadnja

javna prireditev pred naãrtovano ustanovitvijo Evropske zveze inÏenirskih zbornic prihodnje leto

na Dunaju, ki bo simboliãno sovpadla z 90. obletnico  inÏenirskih zbornic takratne avstro-ogrske

monarhije, torej tudi na‰e predhodnice.

InÏenirsko zborniãno delovanje ima torej trdne zgodovinske temelje v na‰em okolju in na nas je,

da zgradimo sodobno, v evropske okvire na enakopravnih osnovah vpeto stanovsko organizacijo,

ki bo omogoãila zdrave partnerske odnose med stroko, gospodarstvom in politiko. Bistvo delovan-

ja mora biti v zagotavljanju javnega interesa varnih, kakovostnih in ekonomiãnih  inÏenirskih

storitev, razvoja stroke, stalnega dodatnega izobraÏevanja poobla‰ãenih inÏenirjev in zaradi

dejavnosti posebnega pomena tudi v uveljavljanju enotnih tarifnih pogojev.  

Z zadnjo mislijo naj zakljuãim tokratno pisanje in vas povabim, da se ãimprej, najraje kar delovno,

sreãamo v novih prostorih na‰e inÏenirske zbornice.

Dobrodo‰li!
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Uvodnik

D
opustni‰kih dni je nepreklicno konec.

Polni energije se vraãamo k vsakodnev-

nim problemom in novim delovnim izzi-

vom naproti. Poãitni‰ko mrtvilo pa ni veljalo za

vse v InÏenirski zbornici Slovenije. Zaposleni v

sluÏbah IZS so se pripravljali na selitev v nove

poslovne prostore in ãe je ‰lo vse v redu, v

dneh ko to prebirate, IZS Ïe domuje na novem

naslovu. Tudi ekipa glasila NOVO V IZS je pri-

dno delala in rezultat je pred vami. Tretja

leto‰nja ‰tevilka glasila, ki je za nameãek ‰e

lepo »rejena«. Nudi vam polno zanimivega in

uporabnega branja, hkrati pa je informativna,

saj objavlja nove telefonske ‰tevilke, naslove,

elektronske naslove IZS, zaãetek kandidacij-

skega postopka za volitve predsednika IZS,

podpredsednika IZS in ãlanov Komisije za sta-

tut in poslovnik skup‰ãine IZS ter razpis za

nagrade IZS.

Nosilno temo smo tokrat posvetili  problematiki

nacionalnih tarif v graditeljstvu. Na to aktualno

temo Vam ponujamo ãlanke treh avtorjev, ki

osvetljujejo problem z razliãnih zornih kotov. Eno

od osnovnih vodil uredni‰tva je aktualnost glasila,

zato nismo mogli mimo predlogov obeh resornih

zakonov, Zakona o graditvi objektov in Zakona

o urejanju prostora. Razprave, osredotoãene

predvsem na besedilo predloga Zakona o graditvi

objektov, so bile v mesecu avgustu v zakljuãni

fazi, zato vam lahko predstavimo najbolj sveÏe

poglede in pripombe IZS kot celote, pa tudi speci-

fiãen pogled na besedilo predloga Zakona o gradi-

tvi objektov s strani Matiãne sekcije arhitektov. V

Uradnem listu IZS, ki se nahaja v drugem delu gla-

sila, pa je objavljenih preko 100 amandmajev, ki

jih je IZS vloÏila na omenjeni zakonski besedili

za drugo branje v DrÏavnem zboru.

Da pa problemi, povezani s tema zakonoma, v

Sloveniji niso posebnost, vam ponujamo prevode

dveh ãlankov iz hrva‰ke inÏenirske zbornice, ki

govorita o njihovem zakonu o graditvi objektov in

poloÏaju arhitektov v sosednji drÏavi.

Predstavljamo vam novo generalno sekretarko

IZS, pi‰emo o projektu Twinning, ki se pripravlja v

sodelovanju z Bavarsko inÏenirsko zbornico, pred-

stavljamo slovenski prevod knjig FIDIC, objavljamo

konãno besedilo deklaracije Euroforuma in vas

nazadnje povabimo na delovni teden InÏenirske

zbornice Slovenije, ki ga bomo pripravili ob

otvoritvi novih prostorov IZS v drugi polovici

septembra. 

Vsekakor dovolj aktualnih tem in informacij,

namenjenih prav vsem ãlanom IZS.

Uredni‰ka ekipa glasila NOVO V IZS pa dela naprej.

S prihodom nove generalne sekretarke smo dobili

novo moã in konãno glavno ter odgovorno uredni-

co glasila NOVO V IZS, ki vas bo z uvodnikom

pozdravila v naslednji ‰tevilki, ki jo v dneh, ko to

berete, Ïe pospe‰eno pripravljamo. Iz‰la naj bi v

zaãetku novembra, ko naj bi vas z veseljem pova-

bili na leto‰nji dan InÏenirjev in arhitektov, ki bo

22. novembra 2002 v Mariboru.

Predvidevamo, da bo nosilna tema naslednje

‰tevilke obravnavala problematiko strokovnih

izpitov. Povod za tako odloãitev je Ïe dalj ãasa

potrebna prevetritev tega podroãja dela IZS, kakor

tudi predvidene spremembe tega podroãja, ki jih

vsebuje predlog ZGO v drugem branju.

Drage bralke in 
bralci glasila NOVO V IZS!

Upamo, da vas bomo tudi s to ‰tevilko prepri-

ãali, da vztrajamo v poskusu bolj‰ega informi-

ranja ãlanstva in s tem v prepoznavnosti zbor-

nice v ‰ir‰em prostoru. Va‰i odzivi na prenovlje-

no glasilo IZS nas v tem potrjujejo. V prej‰nji ‰te-

vilki smo vam zaÏeleli dolgo vroãe poletje. V teh

Ïeljah nismo bili usli‰ani, saj je vreme marsikomu

pokvarilo poãitni‰ke dni. 

Tokrat vam, z upanjem na bolj‰o realizacijo, Ïeli-

mo mirno jesen, polno delovnih uspehov.

MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
Predsednik Komisije za informiranje pri IZS
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T
arifna pravila v slovenski projektiranju niso

kaka nova iznajdba, ampak imajo dolgo

preteklost, ki sega ‰e v druÏbeno ureditev

nekdanje Jugoslavije. Ob‰irneje o zgodovini TP je

bilo napisano Ïe v ãlanku »Predstavitev Priroãni-

ka« (NOVO V IZS ‰t. 4/1999). Zaradi osveÏitve spo-

mina bomo navedli le pomembnej‰e izdaje TP:
■ Rje‰enje o prodajnim cijenama projekata i pro-

jektnih usluga iz l. 1952,
■ Prosjeãne cjene projekata i projektnih usluga,

pravilnik iz l.1960,
■ Opãi cjenik projektnih usluga iz l. 1964,
■ Priruãnik cijena projektnih usluga iz l. 1966,
■ Upute za utvrdÏivanje cijena investicijskih uslu-

ga (UCIN) iz l. 1970,
■ Priruãnik za obavljanje investicijskih usluga iz l.

1978,
■ Priruãnik za obavljanje konzalting usluga u

investicijskoj izdradnji iz l. 1983,
■ Priruãnik za konzultantske usluge u investicjskoj

izgradnji iz l. 1991 (izdal KOPROJEKT Zagreb,

sodelovali so tudi slovenski strokovnjaki).

Predpisi, ki so urejali podroãje graditve objektov

pa so bili zbrani in objavljeni v zbirkah:
■ Zbirka predpisov o graditvi objektov iz l. 1974,
■ Zbirka predpisov o graditvi objektov iz l. 1985.

Vsa omenjena desetletja so bila posamezna TP v

takratnih predpisih o graditvi objektov nepogre‰lji-

va,  tako za strokovne delavce–projektante kot inve-

stitorje. Oboji so jih ob izvajanju predpisov o graditvi

objektov uspe‰no uporabljali pri doloãanju obsega,

vsebine in cene strokovnih storitev ter tako zgradili

ogromno ‰tevilo gospodarskih, industrijskih, dru-

Ïbenih, stanovanjskih in drugih objektov. 

Po osamosvojitvi Slovenije se je zaãela zakonoda-

ja s podroãja graditve objektov zelo spreminjati.

Prve velike spremembe so bile objavljene v zbirki

Predpisi o graditvi objektov, gradbena pogodba iz

leta 1996. Med temi je »Zakon  o graditvi objektov«

(v nadaljevanju »ZGO«), ki ima v 76. a ãlenu doloãi-

lo o ustanovitvi IZS: »... zaradi zagotavljanja

strokovnosti in varovanja javnega interesa na

podroãju graditve objektov ter varstva tretjih

oseb.«

Statut ustanovljene IZS v 133. ãlenu doloãa, da se

smiselno uporablja TP iz leta 1991 (objavljeno v UL

RS ‰t. 19/97), dokler ne bo izdelan slovenski priroã-

nik. V ZGO–B, 76. b ãl./8. tã. je ‰e doloãilo, da IZS s

soglasjem vlade doloãa minimalne tarifne pogoje.

Kaj kmalu so se zaãele kazati slabosti hitrih in pre-

velikih sprememb zakonodaje s podroãja graditve

objektov, zato je bilo treba ZGO dopolnjevati vse do

variante ZGO-D. Potem se je zakonodajalec odloãil

za pripravo povsem nove zakonodaje (ZGO–1 in

ZUreP), ki je sedaj v postopku druge obravnave v

DrÏavnem zboru RS. Ureditev te zakonodaje je sedaj

vezana tudi na pripravo Slovenije za vkljuãitev v EU.

IZS je zaradi velikih sprememb predpisov pohitela

s pripravo tarifnih pravil, vsaj zaãasnih, ki bi sledili

spremembi zakonodaje.  Pri tem je IZS - Komisija

za TP za osnovo ‰e vedno uporabila TP iz leta 1991.

Iz njih je povzela vse, kar je vsebinsko ‰e veljalo,

vgradila vse zahteve nove slovenske zakonodaje

ter dodala potrebne obrazloÏitve. Tako so nastala

dobro uporabna TP, ki so bila leta 1999 objavljena

v knjiÏici IZS Predpisi 2 pod naslovom »Priroãnik

za konzultantske storitve v investicijski izgradnji«

(v nadaljevanju »TP iz l. 1999«).

AKTUALNO

Nova slovenska tarifna
pravila so v pripravi

V GLASILU »NOVO V IZS« ‰T. 25 JE BILO NAJAVLJENO, DA IZS PRIPRAVLJA NOVA

TARIFNA PRAVILA (V NADALJEVANJU TP). V TEM PRISPEVKU ÎELIMO OB·IRNEJE

OBRAZLOÎITI POTREBNOST TP, PRIMERJATI POGLAVITNE ZNAâILNOSTI »TP IZ L.

1999« TER HONORARORDNUNG FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE (HOAI),

OPISATI PROBLEMATIKO, NAVESTI RAZLOGE ZA PRIPRAVO NOVIH TP TER CILJE, KI

JIH ÎELIMO DOSEâI.

Franc Peãovnik, univ. dipl. inÏ. str.
Matiãna sekcija tehnologov in drugih inÏenirjev

Vse to je bilo treba poudariti, da ne bi prezrli veã-

desetletnega obstoja TP, njihove pozitivne vloge,

navajenosti projektantov nanje in razmer, ki so

terjale njihovo pripravo ter uporabo.

Bistvo »TP iz l. 1999« je, da so v njih za vse stroke,

ki so udeleÏene pri projektiranju in gradnji objek-

ta, na voljo tabele za doloãitev vrednosti strokov-

ne storitve v % od investicijske vrednosti naãrto-

vanega objekta. Skupno vrednost strokovne stori-

tve (projektne dokumentacije) za naãrtovani

objekt pa se dobi s se‰tevanjem vrednosti storitev

posameznih strok. »TP iz l. 1999« vsebuje tudi

doloãanja vrednosti tistih projektov, ki jih je ZGO

iz l. 1996 na novo uvedel (projekt za razpis, projekt

za etaÏne lastnike ipd.)

Med uporabo »TP iz l. 1999« v praksi so se pojavili

nekateri problemi, ki so delno opisani Ïe v ãlanku

»Analiza predstavitev TP« v NOVO V IZS, ‰t. 6/99.  

Naj omenim le najpomembnej‰e: 
■ Osnova za uporabo tabel iz »TP iz l. 1999« je

skrbna ocena investicijske vrednosti naãrtova-

nega objekta. Ker pa kar precej projektantov ne

obvlada dovolj tovrstnih kalkulacij, imajo ti pro-

bleme pri doloãanju vrednosti svoje strokovne

storitve, pa tudi pri ugotavljanju optimalnosti

svoje tehniãne re‰itve. Ti projektanti seveda Ïeli-

jo in priãakujejo, da jim investicijo oceni nekdo

od »zgoraj«, potem pa se zgodi, da v ceni

strokovne storitve kak‰ne stroke ni ustrezno

zajeta ali ovrednotena zahtevana tehniãna re‰i-

tev ali pa ustrezno doloãena cena te storitve.

(Da se celo v razpisih za objekte, financirane iz

javnih financ, po novem ne navaja veã ocene

vrednosti investicije, je seveda poglavje zase). f



■ Na voljo ‰e ni statistiãnih podatkov Ïe zgraje-

nih objektov, kar bi precej pripomoglo k real-

nej‰emu ocenjevanju vrednosti investicij

podobnih objektov. Ti so sedaj Ïe v pripravi.
■ Tabele za doloãanje ‰tevila potrebnih inÏenir-

skih ur – normativnih ur za izvedbo strokovne

storitve v dana‰njih razmerjih in dana‰njih pro-

jektantskih orodjih na dajejo pravih rezultatov

predvsem zaradi neustrezne vrednosti norma

ure (6591 SIT), ki bi jo bilo treba na novo opre-

deliti, ali pa tabele sploh opustiti.
■ Za predinvesticijske strokovne storitve (razi-

skave, ‰tudije, elaborate, raziskave trÏi‰ãa,

idejne zasnove ipd.) ni na voljo tabel, ampak se

jih vrednoti po porabljenem ãasu – urah. Pri

tem se je doslej uporabljala kar vrednost nor-

mativne ure iz »TP iz l. 1999« (5772 SIT za leto

1999 in 6591 SIT za leto 2001), kar pa ni pravilno,

zato je Skup‰ãina IZS na svoji seji dne

25.05.2002 pooblastila UO IZS, da doloãi nove

vrednosti inÏenirskih (storitvenih) ur. Upravni

odbor IZS je na svoji seji dne 20.06.2002 sprejel

sklep, da se odslej za izraãun vrednosti

strokovnih storitev po ãasu – urah, uporablja

naslednje urne postavke:  

konzultant-svetovalec
12.000,00  -  16.500,00  + DDV = BRUTO

vodja projekta
9.500,00  -  14.000,00  + DDV = BRUTO

odgovorni projektant
7.000,00  -  11.000,00  + DDV = BRUTO

projektant, tehnik
4.500,00  -    7.500,00  + DDV = BRUTO

Vendar pa »TP iz l. 1999«  vkljub navedenim

pomanjkljivostim omogoãajo, da se, podobno

kot desetletja prej, po njih doloãa (izhodi‰ãne)

vrednosti strokovnih storitev. 

Neustrezno vrednotenje strokovnih storitev v tem

ãasu je prineslo velike probleme in tudi posledice.

Krivec zanje ni IZS.

Zaradi prikaza celovitosti te problematike je

potrebno navesti nekatera dejstva, pa ãeprav

to marsikomu, tudi zakonodajalcu, ne bo prav

po volji:
■ Zakonodajalec je v novi zakonodaji zaãel preti-

rano poudarjati vlogo trÏi‰ãa na podroãju

strokovnih storitev, kar je uporabo TP zaãelo

potiskati v ozadje. Dejstvo pa je, da je Ïe vsa

desetletja doslej delovalo trÏi‰ãe strokovnih

storitev, saj je bilo vseskozi treba pripravljati

ponudbe, se pogajati za cene in sklepati pogod-

be. Pri tem se je veãina investitorjev Ïe zaveda-

la, da kvalitetno izvedena strokovna storitev

zahteva tudi primerno ceno, oziroma, da imajo

slabo izvedene strokovne storitve (slaba pro-

jektna dokumentacija) kasneje v izvajanju

posledice, ki za mnogokratnik presegajo prihra-

nek pri ceni strokovne storitve.  
■ »TP iz l. 1999« so obvezna le za poobla‰ãene

inÏenirje – ãlane IZS, ostali udeleÏenci pa jih

niso dolÏni upo‰tevati. Mnogi dana‰nji investi-

torji to krepko izrabljajo in izsiljujejo nizke

cene strokovnih storitev preko vsake razumne

mere, pri tem pa  projektanti s prevzemom

naroãila, oziroma s podpisom pogodbe navkljub

izsiljeni ceni prevzamejo vso odgovornost za

kvaliteto in obseg strokovne storitve, kakr‰no

predpisuje zakonodaja.
■ Izvajalec strokovnih storitev in investitor sta v

takem razmerju pri pogajanjih v obligacijskem

smislu v povsem nedopustnem poloÏaju.

Izvajalec strokovnih storitev je namreã investi-

torju dolÏan storiti vse, kar Ïe pretirano

podrobno predpisuje zakonodaja in za to tudi

odgovarja, investitor pa mu za to blagovoli pla-

ãati, kolikor se njemu zahoãe. Tak‰en odnos je

seveda v nasprotju z Zakonom o obligacijskih

razmerjih. 

Malo za ‰alo, vendar za bolj‰e razumevanje stanja

tole vpra‰anje: Kaj ãe bi zakonodajalec enako sto-

ril pri Zakonu na dodano vrednost, v katerem

natanãno predpisuje vse obveznosti in postopke,

izvajanje plaãil pa prepustil zakonitosti trga?

Po na‰em mnenju gre za usoden spodrsljaj doseda-

nje zakonodaje. Strokovna znanja in izku‰nje na

podroãju graditve objektov niso potro‰no blago za

»trÏnico«, saj je gradnja gospodarnih, funkcionalnih

in varnih objektov javni interes, pa naj bodo to

objekti, financirani iz javnih financ ali pa objekti,

financirani iz privatnega kapitala, saj tudi ti ne sto-

jijo na Luni, ampak v slovenskem Ïivljenjskem pro-

storu. âe Ïelimo kvalitetno graditi objekte po doloã-

bah novega zakona ZGO-1 in ker je to tudi javni inte-

res, potem je za to potrebno teÏko pridobljeno zna-

nje in izku‰nje, ki imajo svojo ceno in se z njimi ne

more trgovati kot na trÏnici. Za tako znanje mora

biti dana zakonska osnova za tarifna pravila, po

katerih se kalkulira izhodi‰ãne cene strokovnih

storitev za zakonsko predpisani obseg in kvaliteto

strokovnih del. S tem ni izloãeno delovanje trga,

nasprotno, ta potem deluje na ustreznem ceno-

vnem nivoju, ki omogoãa kvalitetno izvedbo

strokovnih storitev. Predvsem v tem smislu so

bila v preteklih desetletjih v rabi TP in v enakem

smislu so nujno potrebna tudi v prihodnje.

Ker je bila uporaba TP, ‰e posebej po letu 1996, iz

zgoraj navedenih razlogov skoraj povsem odrinje-

na in vrednotenje strokovnih storitev prepu‰ãeno

divjemu delovanju trga, se je zgodilo tisto, kar

ukazuje praksa in kar se je pravzaprav moralo

zgoditi - da se za zniÏano ceno tudi strokovno sto-

ritev lahko izvede le okrnjeno. Strokovni delavci

sicer lahko kak‰no storitev naredijo napol zastonj,

ne morejo pa vseskozi delati napol zastonj, pa

ãetudi so bili prisiljeni sklepati take pogodbe, s

katerimi so prevzeli vse odgovornosti po veljavni

zakonodaji. Neizpodbitno je namreã, da je po

desetletjih bogatih izku‰enj in znanj zaradi absur-

da na trgu strokovnih storitev ter neustrezne

dosedanje zakonodaje, nediscipline v upravnih

postopkih ipd. kvaliteta strokovnih storitev kata-

strofalno upadla in da bodo posledice pri gradnji

objektov ‰e zelo velike. To skrajno zaskrbljujoãe

stanje je podrobneje opisal mag. Janez Lajovic v

ãlanku »Kako urediti razmerja med naroãniki in

ponudniki inÏenirskih storitev« (NOVO V IZS, ‰t.

23/2001).

Îal dolgoletne izku‰nje niso bile zadosten dokaz,

da bi te zadeve urejali preudarneje. Pri tem pa

tudi sama IZS in njeni ãlani doslej niso bili dovolj

aktivni, saj bi se vloga in vpliv preko 6700 poobla-

‰ãenih inÏenirjev pri uveljavljanju teh dejstev

morala bolj ãutiti, kot se je. Zelo vzpodbudno pa

je, da je v predlogih zakonov z dne 11. 07.

2002, ki sta v drugi obravnavi v DrÏavnem

zboru RS (ZGO - ãlen 187 ter ZUreP  - ãlen 176),

le predvidena priprava tarifnih pravil, ki naj bi

jih potrdila vlada. 

DrÏave EU vpra‰anja teh tarif re‰ujejo v glavnem

samostojno. Zaenkrat tudi ‰e ni direktiv, ki bi daja-

le osnove za enotnej‰e re‰evanje v sklopu EU. So

pa Ïe v teku precej‰nja prizadevanja, da bi imeli

inÏenirji in arhitekti znotraj drÏav EU enake pravice

in dolÏnosti, o ãemer je na Dnevu inÏenirjev in arhi-

tektov 9.11.2001 govoril prof. Karl Klinkel, predsednik

Bavarske in ãlan Zvezne inÏenirske zbornice

Nemãije, ter dejal: »Dokler se tega ne doseÏe, pa je

treba varovati nacionalne pravilnike o honorarjih«.

Velika so tudi prizadevanja, da bi vlade drÏav EU

potrdile svoje nacionalne cenike, s ãimer bi ti

postali pravno veljavni. V bistvu gre pri tem za sku-

pna prizadevanja, da bi nacionalni ceniki pridobili

primeren status, ki bi omogoãal kvalitetno izvajanje

strokovnih storitev na podroãju investicij. Za

razmi‰ljanje pa je vsekakor lahko koristna primerja-

va na‰ih »TP iz l. 1999« z nem‰kimi HOAI

(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure),

ker je Nemãija prav gotovo najvplivnej‰a ãlanica EU.

Za primerjavo navajamo iz »TP iz
l. 1999« naslednje poglavitne
znaãilnosti:
■ Za vsako stroko so na voljo tabele za doloãitev

vrednosti strokovne storitve v % od investicij-
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ske vrednosti naãrtovanega objekta.
■ Mogoãe je obdelati vse vrste objektov, tudi

take, ki jim ni podobnih, in take, katerih grad-

nja poteka fazno in lahko traja veã let.
■ Osnova za uporabo tabel je investicijska vrednost

objekta, ki mora biti ãimbolj realno ocenjena. 
■ Ne vsebujejo ustreznih tabel za vrednotenje

predinvesticijskih strokovnih storitev, zato se

te vrednoti po porabi  ãasa. 
■ Objekti so v tabelah klasificirani po zahtevnosti

v razrede.
■ Objekti niso klasificirani glede na strokovne

storitve, ampak se strokovne storitve za vsak

objekt obdela in vrednoti po strokah, ki so ude-

leÏene pri naãrtovanju. 
■ Da se vrednosti strokovnih storitev po »TP iz l.

1999« doloãa po strokah, je pomembno tudi

zato, ker se investicijski proces v na‰ih razme-

rah pogosto ne zaãne prav na zaãetku, ampak

nekje pri zbiranju ponudb za projektno doku-

mentacijo (od idejne re‰itve naprej), predenj je

investitor pri sebi razãistil vse osnove, oziroma

skrbno sestavil projektno nalogo za naãrtovani

objekt (izvedel potrebna predinvesticijska

dela). Investitor se potem osredotoãi predvsem

na pogajanje o ceni strokovne storitve in tedaj

mu je vsaka ponujena cena previsoka, hkrati

vsaka predlagana tehniãna re‰itev preskro-

mna. Ker se pogajanje obiãajno nadaljuje po

principu »sprejmi ali pusti«, so projektanti

mnogokrat prisiljeni prevzeti delo. Med izva-

janjem storitve pa se hitro pokaÏejo posledice

nerazãi‰ãenih osnov, kar zahteva veliko veã

strokovnega dela zaradi kasnej‰ega razãi‰ãe-

vanja. Vendar je v tem primeru prav tako

moÏno po strokah z investitorjem uãinkoviteje

re‰evati zaplete, tako tehniãno kot cenovno.

(·e posebej pogosti so ti primeri, kadar se za

dela dogovarjajo posredniki, ki odgovornosti

prenesejo na izvajalce strokovnih storitev).
■ Poleg tega se da v tem primeru tudi razmerja

med strokami tehniãno in cenovno pregledno

ter ustrezno re‰iti.
■ Zaradi preskakovanja doloãenih strokovnih faz

v investicijskem procesu se v »TP iz l. 1999«

posebej  priporoãa, naj bi vsaka sklenjena

pogodba vsebovala doloãilo o poraãunu stro-

‰kov strokovne storitve, ki nastanejo zaradi

sprememb ali naknadnih zahtev investitorja in

sicer tako, da se te izraãuna po metodi, ki je bila

uporabljena tudi za kalkulacijo pogodbene

cene.

Vzpodbudno pa je, da je v ZGO-1, ki je sedaj v drugi

obravnavi v DrÏavnem zboru RS, Ïe bolje opredel-

jena in zaostrena odgovornost vseh udeleÏencev

v investicijskem procesu, kar lahko bistveno

izbolj‰a razmerja med izvajalcem in naroãnikom. 

V HOAI so poglavitne 
znaãilnosti naslednje
Strokovne storitve so razdeljene na naslednje glav-

ne skupine objektov oziroma vrste projektnih del:
■ Naãrtovanje zgradb, objektov na prostem,

objektov javne rabe,
■ Urbanistiãno naãrtovanje,
■ Krajinsko naãrtovanje,
■ Naãrtovanje inÏenirskih gradenj (nizkih gra-

denj) in objektov prometa,
■ Naãrtovanje konstrukcij objektov,
■ Naãrtovanje tehniãne opreme in naprav,
■ Gradbena fizika,
■ Naãrtovanje protihrupne za‰ãite ter akustike

prostora,
■ Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje,
■ Zemljemerske (geodetske) meritve.

Za vsako od navedenih skupin sta na voljo po dve

tabeli. V 1. tabeli so podane faze izvajanja strokov-

ne storitve in njihovi odstotni deleÏi v skupni ceni

storitve, npr.:

Odstotni deleÏi faz osnovnih storitev za zgradbe,

objekte na prostem in objekte javne rabe (HOAI,

§15, str. 18, izdaja 1996, natis 2002) - Tablea: 

Tabela §15 DELEÎI FAZ STROK. STORITVE V % OD SKUPNE VREDNOSTI ZA

Zgradbe Objekti na Objekti 
prostem javne rabe

iz §12 iz §14 iz §14b

1. Doloãitev osnov:

Definiranje projektne naloge. 3 3 3

2. Prednaãrtovanje:

(Projektne in planske predpriprave.)

Obdelava kljuãnih delov re‰itve projektne 7 10 7

naloge.

3. Snovanje:    

(Sistemsko in integrirano naãrtovanje.)

Izdelava konãno veljavne re‰itve 11 15 14

projektne naloge.

4. Naãrtovanje za pridobitev dovoljenj:

Izdelava in predloÏitev podlag za zahtevana 6 6 2

dovoljenja ali soglasja.

5. Izvedbeno naãrtovanje:

Izdelava in predstavitev naãrtov, primernih 25 24 30

za izvedbo  planirane re‰itve.

6. Priprave za oddajo del:

Doloãitev koliãin in izdelava podlog za razpis. 10 7 7

7. Sodelovanje pri oddaji del:

Doloãitev cen in sodelovanje pri oddaji naroãila. 4 3 3

8. Nadzor gradnje objekta:

Nadzor izvajanja gradnje objekta. 31 29 31

9. Skrbni‰tvo za objekt in dokumentacijo:

Nadzor odprave pomanjkljivosti in ureditev . 3 3 3

dokumentacije celotne izvedene re‰itve

SKUPAJ 100 % 100% 100%

V 2. tabeli pa so predstavljene vrednosti strokov-

ne storitve v odvisnosti od vrednosti investicije

ter razreda zahtevnosti storitve (Honorarzone).

Kot primer navajamo del tabele § 16 , ki se upo-

rablja za vrednotenje projektiranja arhitekture za

zgradbe §12 in objekte javne rabe §14

Za objekte na prostem §14b, za katere prav tako

velja fazna delitev iz §15, pa se vrednost strokov-

ne storitve doloãa po  tabeli §17.

Strokovne storitve pri projektiranju konstrukcij za

zgradbe §12, objekte na prostem §14 ter objekte

javne rabe §14b, se vrednoti po tabeli iz §65, ki ji

pripada fazna delitev po tabeli §64. Prav tako se

strokovne storitve pri projektiranju naprav in opre-

me (instalacij) za iste objekte  vrednoti po posebni

tabeli §74, ki ji pripada fazna delitev po tabeli §73,

in sicer za strojni ter elektro del skupaj itd.
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Teh tabel je v HOAI precej, poleg tega pa ‰e izje-

mno veliko posebnosti, ki jih je treba upo‰tevati pri

skrbnem izraãunu vrednosti strokovne storitve.

Tak osnovni princip doloãanja cen strokovnih sto-

ritev je uporabljen pri vseh navedenih skupinah

objektov oziroma vrstah projektnih storitev.

Za primerjavo so pomembne ‰e naslednje zna-

ãilnosti:
■ HOAI je nacionalni cenik Nemãije, ki je reguliran

z zakonom.
■ Investicije, ki so osnova za uporabo tabel, se

vrednoti po standardu DIN 276.  
■ V odãitanih cenah storitev iz tabel in pripa-

dajoãi fazni delitvi je zajet celotni investicijski

proces od doloãanja osnov in opredelitve pro-

jektne naloge, preko izdelave izvedbenih naãr-

tov, nadzora gradnje, ... do skrbni‰tva za objekt

v ãasu trajanja garancije.
■ Vsako odstopanje iz okvirja tabel se zaraãuna-

va posebej. Merila za to so navedena. 
■ Iz tabel odãitane cene storitev in njihove fazne

delitve veljajo le takrat, ãe je cela storitev

naroãena pri enem izvajalcu. âe pa se posame-

zne faze poveri razliãnim izvajalcem, se zaraãu-

nava veã. Merila za to so navedena.
■ V Nemãiji so na voljo urejeni statistiãni podatki

Ïe zgrajenih podobnih objektov, kar je v veliko

pomoã pri ocenjevanju investicij. Ni pa stati-

stiãnih podatkov npr. za specifiãne industrijske

ali tehnolo‰ko nove objekte.
■ Posebna naroãila oziroma strokovne storitve

ter strokovne storitve za investicije, ki se jih ne

da razporediti v okvirje tabel, se vrednoti po

porabi ãasa, za kar so v §6 doloãene urne

postavke in sicer:
EUR/uro ca. SIT/uro

Delojemalec 38 do 82 8474 do 18286
(Auftragnehmer)

Strokovni delavci, ki      36 do 59 8028 do 13157
izvajajo tehniãne in 
ekonomske naloge

Tehniãni risarji in 31 do 43 6913 do 9589
drugi sodelavci

Razpon urnih postavk omogoãa upo‰tevanje zah-

tevnosti doloãenega strokovnega dela.

■ HOAI je izdelan za nem‰ki upravni postopek, ki

se izvaja bolj dosledno kot pri nas, in skorajda

ni primerljiv z na‰im.  
■ Tudi namenska raba prostora je v Nemãiji ver-

jetno Ïe bolj obdelana kot v Sloveniji.
■ Iz primerjave je razvidno npr. tudi to, da so

urbanistiãne in krajinske strokovne storitve

vsebinsko in cenovno v HOAI bolje obdelane kot

v »TP iz l. 1999«, kar bi veljalo uporabiti pri

nadaljnjem dograjevanju na‰ih TP.

Iz primerjave poglavitnih znaãilnosti slovenskih TP

in HOAI se da zakljuãiti, da so v pogojih in okolju, v

katerih se ju uporablja, kakor tudi v njihovi sestavi

tolik‰ne razlike,  da se HOAI ali njegovih delov ne

da prenesti v na‰e okolje. Vsekakor pa se velja

ozirati na HOAI z vidika celovitosti izvajanja stro-

kovnih storitev ter na dejstvo, da je to nacionalni

cenik, ki je zakonsko reguliran, kar bo Nemãija

krepko zagovarjala tudi v prizadevanjih za re‰eva-

nje problematike izvajanja in obraãunavanja

tovrstnih strokovnih storitev v EU.

Po vseh dosedanjih ugotovljenih izku‰njah in

zahtevah prakse verjetno ni veã dvoma, da so

TP za strokovne storitve pri graditvi objektov

nujno potrebna, zato jih bo treba ‰e naprej

dograjevati. 

V TP, ki so sedaj v pripravi, se Ïeli predvsem

urediti naslednje: 
■ Preveriti, ãe je nivo cen strokovnih storitev,

odãitanih iz tabel »TP iz l. 1999« ‰e v redu in ali

so morda potrebne kak‰ne korekture.
■ Preveriti, ãe je razmerje cen storitev med stro-

kami pri posameznih objektih potrebno kje

korigirati.
■ Tabele normativnih ur in pripadajoão vrednost

normativne ure je treba v celoti na novo obde-

lati ali pa jih opustiti.  
■ Preuãiti, kateri objekti oziroma katera strokov-

na dela v TP ‰e niso ustrezno zajeta  in za te

pripraviti primerne tabele, ãe je to izvedljivo.
■ Na  novo vsebinsko in cenovno obdelati predin-

vesticijske strokovne storitve, ki so tako v

zakonodaji kot v »TP iz l. 1999« premalo

poudarjene in obdelane. S tem se Ïeli strokov-

ne storitve v investicijskem procesu povezati v

celote, v kakr‰nih naj bi jih izvajali, ãe se Ïeli

investicijski proces izvajati strokovno celovito

in kvalitetno, kar se poudarja v ZGO-1. Dober

zgled za to je HOAI. 
■ Za vrednotenje strokovnih storitev po ãasu je

treba vnesti ustrezne vrednosti urnih postavk

za specifiãne profile. 
■ Opredeliti je treba naãin zaraãunavanja poseb-

nih naroãil oziroma storitev ter doloãiti naãin

obraãunavanja odstopanj oziroma naknadnih

zahtev, variantnih re‰itev ipd. To je dokaj dobro

urejeno v HOAI.                                                           
■ Celotno vsebino »TP iz l. 1999« je treba prilago-

diti novi zakonodaji (ZGO-1 in ZUreP) ter podza-

konskim aktom. To bo moÏno v celoti izvesti, ko

bo ta zakonodaja sprejeta. 
■ Na novo je treba obdelati vrednotenje projekt-

ne dokumentacije dobaviteljev opreme in njeno

vkljuãevanje v sestav projektne dokumentacije

po ZGO-1.  
■ Na novo bo treba obdelati vpra‰anje sankcioni-

ranja kr‰iteljev tarifnih pravil in to urediti s

kak‰nim aktom IZS.
■ Pregledati je treba celoten tekst in opustiti vse,

kar ni veã aktualno in obremenjuje vsebino TP.

Cilji novih tarifnih pravil pa so:
■ da bi bila vsebinsko doreãena, pregledna in

uporabna,
■ da bi jih upo‰tevali vsi udeleÏenci v investicij-

skem procesu,
■ da bi v celoti dobili znaãaj nacionalnih TP

strokovnih storitev na podroãju graditve objek-

tov, 
■ da jih odobri vlada in tako postanejo pravno

veljavna, kar bo zelo pomembno za vrednote-

nje tega strokovnega znanja ob vkljuãevanju

Slovenije v EU, 
■ da bi jih poobla‰ãeni inÏenirji IZS  dosledno

uporabljali po naãelih Etiãnega kodeksa IZS ter

tako tudi sami po tej poti prepreãevali zlorabe,

izsiljevanja cen ter doprinesli k primernemu

vrednotenju, vlogi ter ugledu tega znanja. 
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR        

Ocena vredn. Tarif.razred I Tarif.razred II Tarif. razred III Tarif. razred IV Tarif. razred V

investicije 

v EUR od         -       do od         -       do od        -        do od          -      do od         -       do

25.565 1984 2413 2991 3855 4433

2413 2991 3855 4433 4862

30.000 2325 2826 3497 4498 5169

2826 3497 4498 5169 5670

35.000 2791 3299 4075 5236 6012 

3299 4075 5236 6012 6593

itd. do ….

25.564.594 1326470- 1474024- 1670759- 1965861- 2162596-

1474024 1670759 1965861 2162596 2310145

2. tabela 
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Invsticije v gradbeni‰tvu
Investicije so po definiciji naloÏbe v trajne materialne

dobrine (objekte, proizvodna sredstva) in nematerial-

ne dobrine (raziskave, razvoj, izobraÏevanje), ki

poveãujejo kapitalsko vrednost druÏbe ali imetja.

Investicija je uspe‰na, kadar se prihodki zaradi nje

toliko poveãajo, da se povrnejo naloÏena sredstva in

je ugotovljena zadostna stopnja donosa ali dobiãka,

preden je dobrina izrabljena.

Ali bo investicija uspe‰na ali donosna za investitorje,

raãunajo in dokazujejo v »feasibility« ali »machbarke-

it« ‰tudijah strokovnjaki z razliãnih podroãij, ki naj bi

se spoznali na stroko, kateri je investicija namenjena,

na financiranje in ne nazadnje na samo gradnjo in

nabavo osnovnih sredstev. Veãina investicij je namreã

posredno ali neposredno povezanih z gradnjo, bodisi

da gre za novogradnje ali pa za adaptacije in rekon-

strukcije. Dejstvo je torej, da morajo analitiki poleg

analize trga pri izdelovanju ‰tudij zbrati ãim natanã-

nej‰e podatke o tem, koliko bodo stale gradbene sto-

ritve, ki velikokrat predstavljajo veãji del investicije.

Ocenjevanje gradbenih 
investicij v svetu in pri nas
V praksi se pri nas ocenjevanje gradbenega dela

investicij opravi zelo povr‰no, saj jih veãkrat ocenijo

kar po kvadratnih metrih bruto ali neto povr‰ine

objekta, pri ãemer sploh ni doreãeno, kaj naj bi ocena

zajemala, kako je strukturirana in kdo jo zna sploh

izdelati. V zasebnem sektorju je to sicer nekoliko dru-

gaãe, saj zasebni investitorji presneto dobro vedo,

kako in za kaj bodo porabili denar, zaskrbljujoãe pa

je, kako se ocenjuje investicije, ki so financirane iz

javnih sredstev. Dobro vemo, da so pri skoraj vseh

javnih investicijah naãrtovani stro‰ki praviloma

obãutno prekoraãeni.

V tujini je to precej drugaãe : natanãne analize izve-

denih javnih naroãil so javne in pripravljene po

posebnih standardih (v Nemãiji na primer DIN 276, v

Veliki Britaniji pa »Standard Form of Cost Analysis«),

predvsem pa so zbrane v obseÏnih bankah podatkov

na voljo vsem, ki jih to zanima.

Zakaj je potrebna natanãna ocena investicije, ni

potrebno posebej razlagati. Tega so se najprej zavedli

v IZS, saj je osnova za vrednotenje njihovega dela prav

ocena investicije. Ni vseeno, ãe naroãnik predvidi nere-

alno niÏjo vrednost, ki je osnova za doloãanje vredno-

sti projektantskih storitev, saj tako s projektantom

sklene pogodbo za prenizko ceno. Zato so se pri IZS

odloãili, da bodo po nem‰kem vzoru pripravili zbirko

podatkov, ki bo pomagala projektantom pri vrednote-

nju njihovih storitev. Zbirka podatkov bo temeljila na

nem‰kem standardu DIN 276, objavljena bo na spletnih

straneh in bo brezplaãno dostopna vsem ãlanom IZS.

Predstavitev projektne naloge
Uvod

Projektanti, tako arhitekti, gradbeni, strojni in elektro

inÏenirji, morajo ‰e pred izdelavo idejnega projekta

oceniti vrednost projektiranja za naãrtovani objekt

oziroma investicijo, za katerega oz. za katero je zelo

malo znanega – obiãajno samo Ïelje investitorja, ki so

zelo redko izraÏene v obliki kvalitetne projektne nalo-

ge s konkretnimi podatki o velikosti, zahtevnosti in

standardu objekta, ‰e najmanj pa z realno oceno vre-

dnosti objekta. Vrednost projektiranja je namreã po

MTP IZS odvisna od vrednosti objekta. Vrednost objek-

ta predstavlja vrednost GOI (gradbeno – obrtni‰ko –

instalacijska dela), vendar je razen arhitekta, ki obra-

ãunava svojo storitev po celotni vrednosti objekta,

vsak dolÏan oceniti vrednost svojih del. Tako zaraãu-

nava projektant strojnih instalacij svojo storitev na

osnovi vrednosti strojnih instalacij, projektant elektro

instalacij na osnovi vrednosti le-teh itd. Zaradi tega

razloga je cena kvadratnega metra objekta za izraãu-

navanje projektantskih storitev neustrezna. Pojavljajo

se pogosta nesoglasja med investitorjem in projektan-

tom, saj ne moreta soglasno doloãiti vrednosti GOI,

kar naj bi sluÏilo kot osnova za vrednost projektiranja.

Prav zato Ïeli IZS omogoãiti svojim ãlanom enotno

podporo v obliki baze podatkov, kjer bi bile zbrane

vrednosti za najbolj tipiãne objekte. Za te objekte bi

bile navedene vrednosti GOI, in sicer razãlenjene na

stro‰kovne skupine, ki predstavljajo zakljuãene skupi-

ne del, tako da bodo lahko projektanti za svoje stori-

tve laÏje izraãunali vrednost svojih storitev.

Predlog re‰itve

Re‰itev v tej smeri predstavlja obstojeãa nem‰ka

zbirka podatkov zgrajenih objektov, ki zajema okrog

200 stanovanjskih objektov in pribliÏno 300 javnih

objektov, za katere so izraãunani stro‰ki GOI, razãle-

njeni na 20 stro‰kovnih skupin po DIN 276. Osnovna

ideja je, da na internetu vsem ãlanom IZS omogoãimo

dostop in izraãun vrednosti GOI za objekte. Na zaãet-

ku bo zbirka podatkov podobna kot v obstojeãi nem-

‰ki zbirki podatkov, kasneje pa jih bomo postopoma

prilagodili dejanskim razmeram v Sloveniji in jih tako

tudi dopolnjevali. Seveda bo za to potrebno sodelova-

nje vseh, ki jih ta problematika zadeva in zanima.

Izbrana orodja in kratek opis 

funkcionalne sheme programa

Za razvoj aplikacije smo izbrali programsko orodje

MS Visual Studio NET. Spletna alikacija je pripravljena

v tehnologiji ASP.NET, za zapis podatkov pa je upo-

rabljen XML (Extensible Markup Language), ki se tudi

v slovenskem prostoru vse bolj uveljavlja kot uãinko-

vit naãin zapisa in izmenjave podatkov. Predstavlja

eno izmed kljuãnih tehnologij za elektronsko

poslovanje, integracijo, spletne aplikacije in storitve,

posega pa tudi na podroãje avtomatizacije poslovnih

procesov. Tako se XML skupaj z mnoÏico povezanih

tehnologij, ki raz‰irjajo uporabo XML, uveljavlja prak-

tiãno na vseh podroãjih informatike.

Dostop do baze podatkov bo preko ustrezne poveza-

ve na spletni strani inÏenirske zbornice. 

Prva spletna podstran bo vsebovala :
■ enostaven formular, kamor bo uporabnik pri prvi

uporabi vnesel svoje podatke (naziv podjetja, ime,

priimek, e-mail, svojo identifikacijsko ‰tevilko IZS,

in morda ‰e kaj. Za nadaljnjo uporabo bomo zago-

tovili enostavnej‰i in prijaznej‰i dostop.),
■ povezavo na drugo podstran,
■ povezave na druge informacije, ki bodo povezane

z uporabo in z namenom zbirke podatkov.

Druga spletna podstran bo zasnovana v treh

okvirih in bo predstavljala jedro zbirke podatkov :

AKTUALNO

Ocenjevanje investicij 
kot osnova za zaraãunavanje konzultantskih in 
projektantskih storitev

Matej VILHAR, univ. dipl. inÏ. grad.
Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev
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1. okvir bo prikazoval enostavno ãlenitev objektov

po tipih objektov:
■ individualni stanovanjski objekti,
■ veãstanovanjski objekti,
■ poslovno-stanovanjski objekti,
■ poslovni objekti,
■ turistiãni objekti,
■ industrijski objekti,
■ javni objekti (‰ole, vrtci, domovi starej‰ih obãa-

nov...).

V tem okviru bo vgrajen tudi enostaven iskalnik, in sicer

za hitro iskanje po tipih objektov v tretjem okviru.

2. okvir bo prikazoval spisek objektov glede na

izbor v 1. okviru - na primer za javne objekte:
■ dom starej‰ih obãanov – 80 bivalnih enot, stan-

dard: osnovni,
■ dom starej‰ih obãanov – 80 bivalnih enot, stan-

dard: srednji,
■ dom starej‰ih obãanov – 80 bivalnih enot, stan-

dard: vi‰ji,
■ dom starej‰ih obãanov – 40 bivalnih enot, 40

negovalnih enot, standard: osnovni,
■ dom starej‰ih obãanov – 40 bivalnih enot, 40

negovalnih enot, standard: srednji,
■ dom starej‰ih obãanov – 40 bivalnih enot, 40

negovalnih enot, standard: vi‰ji,
■ dom starej‰ih obãanov – 80 negovalnih enot, stan-

dard: osnovni,
■ dom starej‰ih obãanov – 80 negovalnih enot, stan-

dard: srednji,

■ dom starej‰ih obãanov – 80 negovalnih enot, stan-

dard: vi‰ji.

3. okvir bo vseboval tabelo z osnovnimi podatki o oceni

v 2. okviru izbranega objekta s ãlenitvijo po DIN 276.

Uporabnik bo imel moÏnost v tabeli spreminjati za last-

no uporabo nekaj parametrov (na primer ‰tevilo enot,

kvadrature,... vendar v omejenem obsegu), kar bo pov-

zroãilo linearno spreminjanje cen za posamezne stro-

‰kovne skupine. Vsaka stro‰kovna skupina bo imela

povezavo na kratek opis, kaj je v njej zajeto. Ko bo upo-

rabnik zakljuãil spremembe, bo v polje z opombami vne-

sel ‰e svoj komentar oziroma pojasnilo in oceno izpisal

na svoj tiskalnik, ali pa jo izvozil v formatu XML. V prime-

ru, da bo oceno izpisal neposredno iz programa, bo na

izpisu v glavi naveden uporabnikov naziv in naslov,

kakor ga je vnesel ob prijavi, v nogi (footerju) pa bo kot

vir naveden PeG in IZS, medtem ko v izvoÏeni XML dato-

teki tega ne bo. XML datoteko bo uporabnik lahko odprl

na primer v programu MS Excel, kjer bo poljubno spre-

minjal tudi razmerja med posameznimi stro‰kovnimi

skupinami, spreminjal poljubno celico v tabeli in tako v

najveãji meri prilagodil oceno svojim potrebam.

Zakljuãek
Zavedamo se, da je re‰itev zaãasna, vendar je Ïe sedaj

naravnana v prihodnost. Prepriãani smo, da je bolje na

zaãetku narediti re‰itev, ki bo enostavna, sicer morda

nekoliko preveã naslonjena na nem‰ki DIN in na

razmerja v Nemãiji, vendar bo hkrati dobra osnova za
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Evropi in drugih drÏavah veljajo razliãni naãini

obraãuna inÏenirskih storitev, ki so sestavni

del graditve objektov in drugih del, kjer se

zahtevajo ustrezna strokovna znanja, ki jih imajo

strokovnjaki z doloãenimi pooblastili. Za‰ãito intere-

sov inÏenirjev, ki prodajajo svoje znanje, izku‰nje in

strokovnost v obliki storitev, opravljajo zbornice kot

institucije, poobla‰ãene s strani nadrejenih drÏavnih

organov.

V Republiki Sloveniji je bilo z ustanovitvijo InÏenirske

zbornice Slovenije doloãeno tudi uveljavljanje in spo‰to-

vanje minimalnih tarifnih pogojev pri pripravi ponudb in

pogodbenih odnosov v primerih, ko poobla‰ãeni inÏenirji

prodajajo svoje storitve. V Zakonu o graditvi objektov in

posredno v Aktu o ustanovitvi InÏenirske zbornice

Slovenije je bilo doloãeno, da se za kalkulacije inÏenir-

skih storitev uporablja UCIN (....), ki je bil v okviru IZS

preveden v slovenski jezik in dopolnjen v tistih delih,

kjer je to zahtevala veljavna zakonodaja v Republiki

izpopolnjevanje in prilagajanje razmeram v Sloveniji.

Ocene bo uporabnik lahko seveda ustrezno prilagajal,

saj so tudi v Nemãiji predvideni korekcijski faktorji

glede na nem‰ke pokrajine in segajo od 0,9 do 1,23

glede na povpreãno ceno (za Slovenijo predlagamo fak-

tor 0,75 ali 0,8). Predlagamo, da so vrednosti shranjene

v EURIH, za prikaz v slovenskih tolarjih pa se vrednosti

tekoãe pretvarjajo po srednjem teãaju BS preko avto-

matske povezave. Uporabnik bo seveda lahko v ustre-

znem polju izbral tudi prikaz in izpis v drugih valutah, ki

so pri nas v veljavi (EURO, USD,…).

Za zaãetek bo pripravljena testna razliãica zbirke

podatkov z desetimi objekti in bo  predstavljena naroã-

nikom. Skupaj bomo premislili, kaj se bo dalo ‰e izbolj-

‰ati in spremeniti, tako da bo predvidoma do konca leta

zbirka pripravljena v takem obsegu, da bo dostopna

tudi ‰ir‰i strokovni javnosti. Takrat se bo po na‰ih pred-

videvanjih ‰ele priãelo pravo delo, saj bomo k sodelova-

nju sku‰ali pridobiti ãimveã strokovnjakov, ki se ukvar-

jajo s tem problemom in bodo pripravljeni priskrbeti

prave podatke, ki jih bomo tekoãe objavljali in dopolnje-

vali v naslednjih letih.

Sloveniji. Vrednotenje inÏenirskih storitev je bilo v naj-

veãji meri izvedeno na osnovi enaãb, ki so slonele na

vrednosti obravnavanih investicij. Preglednice, ki so bile

narejene, so vkljuãevale tako vse faze naãrtovanja,

kakor tudi nekatere druge inÏenirske storitve, usklajeno

z veljavno zakonodajo. Posebna pozornost je bila v teh

predpisih oz. prevodu posveãena vrednosti delovne ure

poobla‰ãenega inÏenirja, ki je v mnogih primerih potreb-

na, saj so doloãena dela lahko vrednotena le z urami

poobla‰ãenega inÏe-

nirja. Vrednost te ure

je bila 60 oz. 65

takratnih DEM, kar

danes zna‰a okrog 35

EU oz. 7.800 SIT. Na-

vedena cena ure to-

rej pokaÏe, da zna‰a

kalkulativni delovni

mesec poobla‰ãenega inÏenirja okrog 1.250.000,00 SIT.

Ta ocena vrednosti enomeseãnega dela poobla‰ãenega

inÏenirja zado‰ãa za pribliÏno bruto plaão okrog

625.000,00 SIT, kar do neke mere ‰e ustreza zahtevnosti

dela, ki ga opravlja in odgovornosti, ki jo izkazuje za

opravljena dela. V primerjavi z nekaterimi drugimi pokli-

ci in z zahtevanimi izobrazbenimi pogoji lahko ugotovi-

mo, da je inÏenirsko delo precej slab‰e vrednoteno. To

posredno vpliva tudi na odloãanje mlaj‰ih ljudi za inÏe-

nirske poklice, saj je sistem, ki sedaj velja v na‰i drÏavi,

tak‰en, da se vse vrednoti glede na plaãilo za opravljeno

delo, dobiãek itd.

Enostavna primerjava med sorodnimi poklici, npr. z

Veliko Britanijo, ki je v vseh pogledih razvitej‰a od

na‰e drÏave, pokaÏe, da so delovne ure britanskih

inÏenirjev vrednotene za pribliÏno 2,6-krat bolje, kar

pomeni, da je delovna ura poobla‰ãenega inÏenirja

okrog 20.000,00 SIT. Seveda so tudi v drÏavah

Evropske unije doloãena odstopanja od navedenih

‰tevilk v obe smeri, odvisno od izku‰enosti in uveljav-

ljenosti posameznega strokovnjaka ali delovne orga-

nizacije, ki zaposluje poobla‰ãene inÏenirje.

Zgoraj navedena primerjava sluÏi kot orientacija

kolegom - poobla‰ãenim inÏenirjem - za uveljavljanje

njihovih interesov v prihodnje, predvsem pa naj bo ta

primerjava namenjena oceni moÏnosti, ki bi jo bilo

potrebno pripraviti za ãas, ko bo Slovenija enako-

pravna ãlanica EU. Novi oz. posodobljeni predpisi za

doloãanje minimalnih cen inÏenirskih storitev so vse-

kakor pomemben akt, s katerim se InÏenirska zborni-

ca lahko postavi in argumentirano ‰ãiti interese ãla-

nov, ki prodajajo inÏenirske storitve. Ali je to usklaje-

no s potrebami in zahtevami prihodnosti, je danes

teÏko oceniti, vsekakor pa je dobra osnova za pripra-

vo ponudb za inÏenirske in sorodne storitve.

Uveljavljanje plaãila dela
inÏenirskih storitev

f

dr. Jakob LIKAR, univ.dipl.inÏ.rud.
Matiãna sekcija inÏenirjev rudarjev in geotehnologov
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IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ  IZS

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV

P
riprave na spremembe prostorske in grad-

bene zakonodaje potekajo pod vodstvom

Ministrstva za okolje in prostor (sedaj

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, v nada-

ljevanju MOP) kot pripravljalcem in predlagateljem

novih zakonov o urejanju prostora (ZUreP) in gra-

ditve objektov (ZGO-1) Ïe veã kot dve leti.

InÏenirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS)

v skladu s svojim statusom, doloãenim v vel-

javnem Zakonu o graditvi objektov in v okviru

moÏnosti, ki jih dopu‰ãa MOP, Ïe dalj ãasa ustvar-

jalno sodeluje pri pripravi obeh sistemskih zako-

nov s podroãja delovanja zbornice, t.j. Zakona o

urejanju prostora (ZUreP) in Zakona o graditvi

objektov (ZGO-1). V zbornici je bila v ta namen

sestavljena Komisija za sistemske zakone, katere

stali‰ãa obravnava tudi Upravni odbor IZS.

Pripombe in predlogi IZS so se v preteklosti nana-

‰ali tako na doloãila, ki so opredeljevala delovanje

same zbornice inÏenirjev in arhitektov, kot tudi na

vse ostalo, kar zakona obravnavata.

O tovrstnem delovanju in aktivnostih zbornice ste

bili ãlani redno obve‰ãeni v glasilu NOVO V IZS,

kjer so bili redno objavljeni predlogi in pripombe

ter mnenja posameznikov oz. zbornice k trenut-

nim predlogom besedil obeh sistemskih zakonov.

Med pripravo besedil obeh sistemskih zakonov je

na podlagi pripomb, ki jih je prejemal MOP, priha-

jalo do ‰tevilnih, znatnih in obseÏnih sprememb

besedil zakonov. Tako je bilo med drugim delova-

nje zbornice najprej opredeljeno v ZUreP-u, med-

tem ko ga v trenutni verziji obeh zakonov v celoti

opredeljujejo le doloãila ZGO-1.

Oba zakona sta Ïe prestala prvo branje v DrÏav-

nem zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju DZ

RS). Na podlagi prejetih pripomb in predlogov ter

njihovi preuãitvi je MOP pripravil korigirani besedi-

li obeh zakonov za drugo obravnavo v DZ RS, ki sta

bili objavljeni v Poroãevalcu DZ.

Glede na to, da delovanje zbornice inÏenirjev in

arhitektov ter podroãja, naãine in pogoje za delo

inÏenirjev in arhitektov, ki se v njej zdruÏujejo,

skorajda v celoti opredeljujejo doloãila ZGO-1, smo

se pri IZS preteÏno posvetili obravnavi/pripravi le

tega. V nadaljevanju vas tako seznanjamo le s

tovrstnimi aktivnostmi, mnenji in pripombami oz.

predlogi.

Na besedilo ZGO-1, pripravljeno za drugo obravna-

vo v DZ RS in objavljeno v Poroãevalcu DZ ‰t. 50 z

dne 25.5.2002, je IZS podala 106 amandmajev, ki

smo jih na skupnem sestanku 8.7.2002 predhodno

posku‰ali uskladiti s pripravljalcem in predlagate-

ljem ZGO-1, t.j. MOP.

MOP nas je v Poroãevalcu DZ ‰t. 74 z dne 18.7.2002

presenetil z novo prece drugaãno verzijo besedila

ZGO-1 za drugo obravnavo v DZ RS, ki jo je Vlada

RS sprejela na seji 11.7.2002. (Besedilo si lahko

ogledate na spletni strani DZ RS 

www.dz-rs.si/si/aktualno/spremljanje_zakonoda-

je/predlogi_zakonov/predlogi_zakonov.html, izbe-

rite besedilo za drugo obravnavo - 12.7.2002.)

Med slednjo in tisto, ki nam jo je MOP predstavil

dne 8.7.2002 kot usklajeno, obstajajo razlike, ki

predstavljajo bistveno odstopanje od na‰ih stali‰ã,

predstavljenih tudi na MOP. Od 106 podanih

amandmajev k predlogu ZGO-1 jih je bilo v zadnji

verziji ZGO-1 upo‰tevanih le 22, od tega 6 delno,

kar navaja na nezadostno spo‰tovanje oz. podce-

njevanje inÏenirjev kot posameznikov in stroke (z

dolgoletnimi izku‰njami) v smislu zagotavljanja

kakovosti gradnje in delovanja IZS, ki mora zasto-

pati stroko in zagotavljati kakovost. Pravno

nasledstvo IZS po izloãitvi ZAPS (Zbornice za arhi-

tekturo in prostor Slovenije) je v besedilu korekt-

no definirano. Mimo dogovora z MOP pa je defini-

rano podroãje strokovnih izpitov ter vodenje ime-

nika "projektantov" pri Gospodarski zbornici

Slovenije. Po mnenju Upravnega odbora IZS pred-

stavlja v Poroãevalcu ‰t. 74 z dne 18.7.2002 objav-

ljena verzija besedila ZGO-1 velik korak nazaj, med

mag. Barbara ·kraba, univ. dipl. inÏ. grad. generalna sekretarka IZS v sodelovanju z
Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehn., predsednik Komisije za sistemske zakone pri IZS

Mnenje in amandmaji IZS k predlogu 

Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)
v drugi obravnavi
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drugim tudi zato, ker naj bi bila po tem predlogu

zbornica le ‰e zbornica "odgovornih projektan-

tov" in ne vseh (tako kot sedaj), ki sodelujejo v

procesu graditve objektov, torej tudi revidentov,

nadzornikov in vodij del. Nenazadnje je po mnenju

IZS v besedilu zakona ‰e vedno tudi veliko drobnih

zadev, ki izhajajo iz premajhnega poznavanja

podroãja in prakse ter morda iz prehitro potekajo-

ãega procesa sprejema novega zakona (neuskla-

jenost posameznih ãlenov), ki bi jih bilo pred

dokonãnim sprejetjem zakona vsekakor potrebno

odpraviti.

Na odloãen protest IZS do naãina dela in neupo-

‰tevanja pripomb in predlogov IZS pri pripravi

besedila ZGO-1 je MOP zavrnil oãitke o zavestnem

negiranju stroke ter pojasnil, da je bila nova verzi-

ja ãistopisa besedila posledica Ïelje po zmanj‰a-

nju ‰tevilnih pripomb, podanih s strani vseh

soudeleÏencev v postopku sprejemanja zakona,

pred drugim branjem v DZ.

Z namenom ponovne vzpostavitve korektnega

sodelovanja ter poenotenja mnenj in stali‰ã do

doloãil predloga zakona so v avgustu potekali

delovni sestanki med predstavniki MOP in IZS. Na

sestankih smo evidentirali razhajanja, opredelili in

argumentirali zahteve ter uskladili mnenja in sta-

li‰ãa. Rezultat so pripombe k predlogu ZGO-1 -

druga obravnava, ki sta jih obravnavala in potrdila

Komisija IZS za sistemske zakone ter Upravni

odbor IZS. V teku so aktivnosti IZS za vloÏitev

uradnih pripomb v obliki amandmajev v DZRS. Po

zagotovilu MOP bodo z usklajenimi pripombami

oz. amandmaji sogla‰ali in jih vnesli v besedilo

predloga ZGO-1 za tretje branje v DZ RS.

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo bistve-

ne pripombe k predlogu ZGO-1 za drugo branje v

DZ RS. Za tem pa v amandmajski obliki, torej tako,

kot jih bomo poskusili uveljaviti v DZ RS, podaja-

mo vse pripombe. Za njihovo razumevanje je

potrebno soãasno branje predloga ZGO-1 za drugo

branje, ki ga najdete na, v ãlanku Ïe omenjeni,

spletni strani DZ RS 

Bistvene pripombe k predlogu ZGO-1 za drugo

branje v DZ RS:
■ Nesmiselno je, da bi se spreminjala v praksi Ïe

uveljavljena terminologija, saj bi to povzroãilo

vse preveã zmede v vsakdanji praksi.

Odgovorni vodja projekta (in ne odgovorni

vodja projektiranja, kot je opredeljeno v predlo-

gu) je bil po vseh dosedanjih predpisih s

podroãja graditve objektov vedno eden od

odgovornih projektantov in je odgovarjal samo

za medsebojno usklajenost posameznih naãr-

tov projektne dokumentacije in kakovost obde-

lave celotnega projekta. Odgovorni vodja inve-

sticije (in ne odgovorni vodja projekta, kot je

opredeljeno v predlogu) pa je tisti, ki investitor-

ju odgovarja za celotno izvedbo njegove inve-

sticije.
■ Odgovornega vodjo investicije naj se zadolÏi za

organiziranje varstva in zdravja pri delu ter za

imenovanje koordinatorja varstva in zdravja pri

delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varstva

in zdravja pri delu na zaãasnih in premiãnih

gradbi‰ãih in ne za zagotavljanje varstva in

zdravja pri delu.
■ V primeru veã projektantov (izdelovalcev pro-

jektne dokumentacije po razliãnih pogodbah) in

veã izvajalcev (izvajalcev gradbenih in drugih

del po razliãnih pogodbah) bi moral biti investi-

tor tisti, ki bi (lahko na predlog projektantov oz.

izvajalcev) izmed odgovornih projektantov oz.

odgovornih vodij del imenoval odgovornega

vodjo projekta (za projektiranje) oz. odgovor-

nega vodjo gradbi‰ãa (za izvedbo del).

■ Predlog loãitve strokovnih izpitov na strokovne

izpite za odgovorno projektiranje naãrtov,

odgovorno revidiranje naãrtov, odgovorno

vodenje del in odgovoren nadzor nad deli je

pretiran, v praksi nerealen in bi lahko poslediã-

no vodil v pomanjkanje doloãenih vrst inÏenir-

jev, ki bi bili usposobljeni sodelovati pri doloãe-

nih vrstah projektiranja, revidiranja, nadzora in

vodenja del. Zato predlagamo le loãevanje

strokovnih izpitov v smislu "priprave" in

"izvedbe" oz. na strokovne izpite za odgovorno

projektiranje in odgovorno vodenje del.
■ Odgovorni projektant mora imeti po predlogu

zakona opravljen strokovni izpit za odgovorno

projektiranje. Enako bi po na‰em predlogu

veljalo za odgovornega revidenta, pri katerem

namesto izpita za odgovorno revidiranje pre-

dlagamo pridobitev pooblastila za revidiranje

pri pristojni zbornici. Pridobitev pooblastila bi

natanãno doloãal Pravilnik o opravljanju

strokovnih izpitov (merila za podelitev, odloãa-

nje o podelitvi pooblastila, ...) in bi predstavljal

nekak‰no nadgradnjo odgovornega projektira-

nja (reference, ...). Kot posledico predloga iz

prej‰nje alineje predlagamo, da bi imel lahko

odgovorni nadzornik opravljen strokovni izpit

za odgovorno projektiranje ali odgovorno

vodenje del, medtem ko bi moral imeti odgo-

vorni vodja del opravljen strokovni izpit za

odgovorno vodenje del. Predlagamo, da bi

moral posameznik, ki ima opravljen strokovni

izpit za odgovorno projektiranje oz. odgovorno

vodenje del ter Ïeli odgovorno voditi dela oz.

odgovorno projektirati, opraviti le dopolnilni

izpit za odgovorno vodenje del oz. odgovorno

projektiranje.
■ Zaradi velike zahtevnosti del in nalog odgovor-

nega vodje investicije v odnosu do investitorja

predlagamo novost, da bi bil lahko odgovorni

vodja investicije le tisti, ki bi izpolnjeval z zako-

nom predpisane pogoje za odgovornega pro-

jektanta ali odgovornega vodjo del oz. tudi

posameznik, ki ima v RS konãan univerzitetni

‰tudij ali ustrezno visoko ‰olo tak‰ne netehniã-

ne smeri, ki zagotavlja znanja, potrebna za gra-

ditev objektov, ali ima v RS nostrificirano diplo-

mo univerzitetnega ‰tudija oz. visoke strokov-

ne ‰ole ustrezne smeri, ki zagotavlja tak‰na

znanja. Seveda ãe bi imel pri pristojni poklicni

zbornici opravljen tudi strokovni izpit za odgo-

vorno vodenje del.
■ Glede na dejstvo, da se sedaj v zbornico zdru-

Ïujejo tako projektanti kot revidenti, nadzorniki

in vodje del, po predlogu zakona pa bi se zdru-

Ïevali le odgovorni projektanti, predlagamo, da

se sedanje stanje obdrÏi, saj graditev objektov

ni le projektiranje. Poleg tega predlagamo, naj

se v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev pri IZS vpi-

‰ejo odgovorni projektanti, odgovorni revidenti

ter odgovorni nadzorniki in odgovorni vodje del

za zahtevne objekte, v imenik poobla‰ãenih

arhitektov pri ZAPS pa odgovorni projektanti,

odgovorni revidenti ter odgovorni nadzorniki

za zahtevane objeke. V imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev pri IZS se vpi‰ejo v skladu z geodet-

skimi predpisi (tako kot Ïe sedaj) tudi tisti

posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za odgovor-

ne geodete pri opravljanju geodetskih storitev.
■ Kot je razvidno iz predhodne alineje, zakon

loãuje med zahtevnimi, manj zahtevnimi ter

enostavnimi objekti. Mislimo, da je za odgovor-

12 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 09/2002
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no projektiranje in odgovorno revidiranje

potrebna najmanj vi‰ja izobrazba oz. najmanj

visoka izobrazba za zahtevne objekte. Potrebno

je poenotiti zahteve za domaãe in tuje odgo-

vorne projektante. Menimo, da je nedopustno in

neodgovorno (kot predlaga predlog zakona), da

bi lahko naãrte in‰talacij pri manj zahtevnih ter

enostavnih objektih projektirali tudi tehniki in

posamezniki z delovodskim ali mojstrskim izpi-

tom. Tehnikom, vpisanim v imenik odgovornih

projektantov pri IZS, je nadaljevanje projektira-

nja zagotovljeno v prehodnih in konãnih doloã-

bah.
■ Predlagamo, da se potrebne delovne izku‰nje

za odgovornega projektanta naãrtov zahtevnih

objektov zmanj‰ajo s sedem na pet let.
■ Menimo, da je revizija projektne dokumentacije

potrebna le za projekt za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja za zahtevni objekt, ãe je bila pro-

jektna dokumentacija izdelana v Sloveniji. âe

pa je bila projektna dokumentacija izdelana v

tujini, je revizija potrebna za vso projektno

dokumentacijo (vse faze in vse zahtevnosti

objektov) in ne le za projekt za pridobitev grad-

benega dovoljenja za zahtevni objekt.
■ Odgovornost za ‰kodo mora veljati tudi za viso-

ko‰olski ali drug javni zavod (po naãelu enako

za vse). Solidarna odgovornost projektanta,

revidenta, nadzornika in vodje del za ‰kodo,

povzroãeno tretjim osebam, je nesprejemljiva,

saj v ãasu, ko projektant projektira, izvajalec ‰e

sploh ni izbran, kar velja tudi za nadzornika in

revidenta. Doloãiti je potrebno tudi, da posame-

zen udeleÏenec odgovarja samo za neposredno

‰kodo.
■ Zavarovanje pred odgovornostjo za ‰kodo

mora veljati tudi za visoko‰olski ali drug javni

zavod (po naãelu enako za vse). Poleg tega je

potrebno opredeliti, za katero obdobje je dolo-

ãena vi‰ina zavarovalne vsote.
■ Komu bo investitor zaupal izdelavo projektne

naloge, je svobodna odloãitev investitorja. Zato

ni potrebno predpisovati, da jo lahko izdela

samo odgovorni projektant. Bistveno je, da jo, ko

je izdelana, s svojim podpisom potrdi investitor.
■ Jasno je potrebno definirati, ãemu so javni

nateãaji namenjeni - pridobitvi strokovno naj-

primernej‰e re‰itve za nameravano gradnjo in

ne pridobitvi najustreznej‰ih projektov za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja.

■ V primeru javnega nateãaja za strokovno naj-

primernej‰o konstrukcijsko ali tehnolo‰ko re‰i-

tev je potrebno pri sestavi strokovne ocenje-

valne komisije zagotoviti prevlado gradbene in

druge stroke in ne arhitekturne oz. krajinsko-

arhitekturne stroke.
■ V ãlenu, ki obravnava javni nateãaj, je potrebno

jasno doloãiti, kaj pomeni izvedba javnega

nateãaja po predlogu zakona za zavezanca

Zakona o javnih naroãilih (preveritev oz. doloãi-

tev cene) ter se s tem izogniti vsem dvomom in

nejasnostim veljavnega Zakona o javnih naroãi-

lih. Zagotoviti je potrebno tudi spo‰tovanje

zakonodaje s podroãja avtorskih pravic.

Predlagamo, da se v zakonu predvidi, da se v

primeru oddaje izdelave projektne dokumenta-

cije avtorju izbrane nateãajne re‰itve (po tem

zakonu) za doloãitev cene izdelave projektne

dokumentacije uporabi minimalni tarifni pravil-

nik po doloãbah tega zakona ter da se izvedba

javnega nateãaja za izbor strokovno najprimer-

nej‰e re‰itve in poslediãna oddaja izdelave pro-

jektne dokumentacije avtorju izbrane nateãaj-

ne re‰itve ter plaãilo stro‰kov avtorju kot

avtorju svetovalcu (avtor svetovalec je avtor, ki

ne izpolnjuje pogojev za projektanta in ki sode-

luje z izbranim projektantom pri izdelavi pro-

jektne dokumentacije) po doloãbah ãlena o jav-

nih nateãajih ‰teje kot oddaja izdelave projekt-

ne dokumentacije po Zakonu o javnih naroãilih.
■ Predlagamo, da se pri oddaji izdelave doloãene

vrste projektne dokumentacije po Zakonu o

javnih naroãilih dovoli sodelovati tudi projek-

tantu, ki je kot sestavino razpisne dokumenta-

cije za izvedbo tak‰ne oddaje del izdelal ustre-

zno predhodno fazo projektne dokumentacije

ter tako odpravi sedanjo nejasnost doloãb

Zakona o javnih naroãilih, ki povsem po nepo-

trebnem iz nadaljnjega projektiranja izkljuãuje-

jo projektanta, ki zgolj sodeluje pri pripravi raz-

pisne dokumentacije.
■ Izdelava dokazila o zanesljivosti zgrajenega

objekta vsekakor ne more biti obveznost pro-

jektanta. Zanj mora poskrbeti izvajalec gradbe-

nih del. Smiselno je, da ga podpi‰eta odgovorni

vodja del oz. gradbi‰ãa ter odgovorni nadzor-

nik.
■ Poskusnega obratovanja ne vodijo nadzorniki,

ampak izku‰eni operaterji. Poskusno obra-

tovanje obiãajno predvidi investitor zahtevne-

ga objekta, da tako preveri vse parametre, ki so

za objekt pomembni, istoãasno pa preveri, ali je

bilo ‰olanje osebja, ki je tudi sestavni del zah-

tevnih objektov, izvedeno primerno, da tudi

operaterji obvladajo napravo brez tuje pomoãi

in da tudi v tem primeru naprava izpolnjuje vse

zahtevane obratovalne in emisijske zahteve.

■ Pri doloãilih za obe zbornici je potrebno jasno

navesti, da se ZAPS izloãa iz IZS/97, da se IZS

preoblikuje iz IZS/97 ter da je IZS pravni nasle-

dnik IZS/97. Poslediãno IZS ne sprejme novega

statuta, temveã sprejme le spremembe in

dopolnitve obstojeãega.
■ âlani zbornice ne morejo odgovarjati za delo

zbornice.
■ Definirati je potrebno koordinacijsko telo obeh,

po tem zakonu pristojnih poklicnih zbornic.
■ Med dejavnosti zbornice je potrebno vkljuãiti

nadzor nad spo‰tovanjem aktov zbornice in

kodeksom poklicne etike ter ukrepanje v skladu

z disciplinskim pravilnikom in drugimi akti

zbornice.
■ Zaradi raznolikosti in razliãnosti vrst inÏenir-

skih strok je potrebno omogoãiti povezovanje

inÏenirjev v podsekcije pri matiãni sekciji.

Za konec je potrebno navesti ‰e to, da MOP naãr-

tuje sprejem ZGO-1 ‰e letos in da nas kot zbornico

in njene ãlane torej zelo kmalu ãaka cela vrsta

sprememb in zahtevnih prilagoditev.
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M
SA se Ïe od ustanovitve zavzema za

zakonodajo, ki bi opredelila arhitekturo

(v ‰ir‰em pomenu oblikovanja prostora)

glede na specifiãni javni interes in v tem okviru

regulirala dejavnost arhitektov z ozirom na kon-

fliktnost interesov in nujne omejitve v dejavnosti,

ki se loãi od obiãajne gospodarsko komercialne

dejavnosti. Na tej osnovi je v EU reguliran poklic

arhitekta s samostojnim statusom, ki deluje v

okviru doloãenih pogojev - z namenom, da se

zagotavlja javni interes za kvaliteto naãrtovanja.

MSA je sprva predlagala MOP Zakon o Arhitekturi

(po francoskem vzoru), toda tedanji minister g.

Gantar nam je predlagal, da re‰imo to vpra‰anje v

okviru ZUreP, ki je bil tedaj Ïe v pripravi. Tedaj je

MSA (1998) angaÏirala In‰titut za javno upravo, dr.

G. Viranta, da izdela pravno ‰tudijo o arhitekturi

ter na osnovi re‰itev Evropske unije poda predlog

zakonskih doloãil za ureditev stroke ter za usta-

novitev samostojne Zbornice za arhitekturo in

prostor Slovenije (ZAPS). âeprav se je ZUreP -

zaradi sprememb na Ministrstvu (MOP) - precej

spreminjal in postal okrnjen glede na prvotne pre-

dlagane re‰itve, je pri‰el v DrÏavni zbor na prvo

obravnavo skupno z novelacijo ZGO letos v zaãet-

ku leta. Tedaj je ZUreP v celoti re‰eval prostorski

del naãrtovanja, vkljuãno z uvodnim delom dovo-

ljevanj, ZGO pa drugi del dovoljevanj ter spre-

membe v okviru IZS.

Spremembe ZUreP in ZGO za
drugo obravnavo
Sedanji predlog obeh zakonov (objavljen v proãe-

valcu DZ v juliju 2002) je rezultat navodil DZ po

prvi obravnavi, ki je naloÏil MOP, naj obdela dovo-

ljevanje in obe strokovni zbornici v enem zakonu -

kar je sedaj vkljuãeno v ZGO. Rezultat je ta, da je

na‰a stroka ‰e vedno opredeljena v ZUreP, vkljuã-

no z doloãilom o ustanovitvi samostojne zbornice

- vsa ostala podrobnej‰a doloãila o dejavnosti in

zbornici pa v ZGO. 

To seveda s stali‰ãa na‰e stroke ni optimalna re‰i-

tev, ker so doloãila, ki se nana‰ajo na stroko, v

dveh zakonih, ki sta ponekod tudi neusklajena.

Poleg tega pa veãina pripomb MSA na ZGO ni bilo

upo‰tevanih. V nasprotju s predlogom za prvo

obravnavo pa je pri‰lo do dodatne uveljavitve

interesov GZS na raãun interesov strokovne zbor-

nice glede imenika projektantov.

Amandmaji k ZGO, ki jih je bilo
moÏno uskladiti z MOP na ravni
IZS v avgustu 2002
V okviru ZGO je bilo moÏno z MOP naknadno uskla-

diti zlasti amandmaje, ki se nana‰ajo na:

1. zmanj‰anje vpliva GZS na ZAPS in IZS, kar

pomeni ãrtanje ãlena, da GZS prevzame imenik

projektantov ter zadolÏitev strokovnih zbornic

za vodenje seznama projektantov oz. nadzor

nad dejavnostjo,

2. izbolj‰anje nekaterih doloãil, ki se nana‰ajo na

ustanovitev ZAPS in delovanje obeh zbornic,

3. doloãila, da se tudi razpisi za strokovne re‰itve

pri javnih naroãilih ‰tejejo kot oblika nateãajev,

ki se izvajajo na osnovi pravilnika in spo‰tova-

nja minimalnih tarifnih pogojev,

4. doloãila, da se nespo‰tovanje kodeksa poklicne

etike sankcionira na vseh nivojih in v vseh primerih. 

Upamo, da bodo upo‰tevana tudi nekatera druga

doloãila, ki smo jih kot MSA v smislu dogovora na

IZS posredovali naknadno (13.8.).

Ta faza usklajevanja je vsekakor pomemben dose-

Ïek pri usklajevanju stali‰ã na ravni IZS (glede na

pretekla leta) in z MOP, kar omogoãa, da bi obe

strokovni zbornici delovali kvalitetneje in z veãjo

moÏnostjo nadzora nad dejavnostjo, obenem pa

tudi na osnovi zdruÏevanja skupnih interesov. 

Re‰itve, ki jih ni bilo moÏno
uskladiti z MOP in jih namerava
MSA uveljavljati v DrÏavnem
zboru
Kljub navedenim re‰itvam v ZGO pa je dejstvo, da

predlagana zakonodaja ‰e ne ustreza evropskim

normam in da arhitekti nimajo ustrezno re‰enega

statusa dejavnosti, ãeprav ga druge primerljive

drÏave, ki vstopajo v EU - celo Hrva‰ka - Ïe imajo.

To se izkazuje v naslednjem:

1. ZGO obravnava pogoje za opravljanje dejavno-

sti vseh strok enako in ne upo‰teva, da je

potrebno v arhitekturno-urbanistiãnem oz. pro-

storskem naãrtovanju uveljaviti doloãene ome-

jitve, kar je tudi sicer vzrok za ustanovitev

samostojne zbornice (v ZUreP).

2. ZGO ne upo‰teva, da arhitekturno-urbanistiãna

dejavnost ni obiãajna gospodarsko komercialna

dejavnost, zato tudi predpisovanje obiãajnih

oblik gospodarskih  druÏb - s.p. in d.o.o. - z

obveznim ãlanstvom v GZS ni ustrezno. 

3. ZGO ne upo‰teva tujih norm, da mora biti arhi-

tektu zagotovljena neodvisnost na osnovi libe-

ralnega poklica (kot naprimer odvetniku, itd.),

ki ima doloãene omejitve in da ta poklic lahko

deluje v naslednjih moÏnih oblikah:
• kot liberalni samostojni poklic arhitekta (ki

lahko zaposluje), ki pa ni ãlan GZS. temveã le
strokovne zbornice,

• kot partnerska druÏba, ki zdruÏuje veã samo-
stojnih arhitektov,

• kot d.o.o. - vendar s pogojem, da je veãinski
upravni odbor oz. lastni‰tvo v rokah ãlanov
strokovne zbornice.

ZGO je sicer odpravil potrebo po dodatnem Ïigu

gospodarske druÏbe, ne omogoãa pa samostojne-

mu kulturnemu delavcu oz. arhitektu - ki ima sicer

status polne zaposlitve - da samostojno izvaja

projekte, temveã predvideva le status s.p. ali

pogodbeni odnos z gospodarsko druÏbo. Zato MSA

pripravlja nekatere dodatne predloge amandma-

jev k ZUreP in ZGO, ki jih bo posredovala MOP in

DZ. V ta namen smo angaÏirali tudi potrebno prav-

no pomoã. Sicer ne vemo, koliko bomo pri tem

uspe‰ni, Ïelimo pa zagotoviti vsaj ustrezna mini-

malna doloãila v zakonodaji (zlasti v ZUreP), ki

bodo lahko sluÏila kot izhodi‰ãe za naknadno uvel-

javljanje potrebnih re‰itev na tem podroãju. 

Nekatere re‰itve, ki se nana‰ajo na samostojni sta-

tus oz. s.p., in sedanje obveznosti ãlanstva v GZS pa

bi bile lahko koristne tudi za druge ãlane IZS.

Stali‰ãe MSA do predloga 
ZUREP in ZGO
v drugi obravnavi

ZUREP KOT OSNOVA ZA OPREDELITEV ARHITEKTURNO-URBANISTâNE

STROKE IN POGOJEV V DEJAVNOSTI

dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.
Predsednik Upravnega odbora Matiãne sekcije arhitektov
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V
juliju 1997 je Evropska komisija izdala

naãrt Agenda 2000 o raz‰iritvi, politiãnih

reformah in bodoãem financiranju Evrop-

ske unije. V Agendi 2000 je Evropska komisija pre-

dlagala poenotenje razliãnih oblik predpristopnih

podpor, ki jih je zagotavljala Evropska unija, in

sicer v obliki pristopnega partnerstva. Namen pri-

stopnih partnerstev je pomagati drÏavi kandidatki

pri pripravi in izpolnitvi kriterijev, ki jih je za ãlan-

stvo doloãil Evropski svet. Kljuãni element pred-

pristopne strategije je pripraviti drÏavo kandidat-

ko za naloge pri sprejemanju institucionalnega

reda Evropske unije, zaradi ãesar morajo drÏave

kandidatke vzpostaviti moderno ter uãinkovito

upravo in institucije, ki so sposobne prilagoditi

red do trenutnega nivoja drÏav ãlanic.

Twinning je iniciativa Evropske komisije za

pomoã drÏavi kandidatki pri vzpostavitvi

neodvisne sposobnosti kandidatke, da sprejme,

izvr‰uje in uveljavlja red v skladu z Agendo

2000, in sicer pred ãlanstvom v Evropski zvezi.

Twinning se lahko opravlja na vseh podroãjih

skupnega reda v oÏjem in ‰ir‰em pomenu, pod

pogojem, da je zahtevano strokovno znanje z jav-

nega podroãja. Projekt Twinning vkljuãuje natanã-

ne, ãasovno opredeljene in finanãno podprte delov-

ne programe.

InÏenirska zbornica Bavarske - Oddelek za grad-

beni‰tvo in InÏenirska zbornice Slovenije, ki imata

sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju,

sta izkazali Ïeljo in pripravljenost za sodelovanje

v projektu Twinning na podroãju okolja, natanãne-

je na podroãju prava, ki ureja vpra‰anje okolja,

vod in odpadkov v Evropski uniji ter na podroãju

naravnega varstva krajine. Priprave na pridobitev

projekta Twinning so v teku, kako daleã so, kak‰ne

aktivnosti potekajo in kak‰ne naloge nas ãakajo,

je podano v nadaljevanju.

19.4.2002 smo imeli v Münchnu razgovore s pred-

sednikom Bavarske inÏenirske zbornice, profesor-

jem dipl. inÏ. Kling Karlom, o sodelovanju v okviru

projekta Twinning. Iz IZS smo se razgovora udele-

Ïili predsednik IZS mag. ârtomir Remec, nekdanji

predsednik IZS Gorazd Pust in dr. Îeljko Vukeliã.

Izãrpno smo se pogovarjali o vseh vpra‰anjih, ki

nas zadevajo, zlasti o nadaljnjem sodelovanju

na‰e zbornice z InÏenirsko zbornico Bavarske v

okviru omenjenega projekta. 

Prof. Karl Kling je zelo natanãno podal najnovej‰o

informacijo Bavarskega drÏavnega ministrstva za

razvoj deÏele in za vpra‰anja okolja o moÏnosti

sodelovanja v projektih Twinning. Priporoãila

Bavarskega drÏavnega ministrstva so naslednja:       

1. Slovenski Minister za okolje in prostor mora

oceniti projekt s stali‰ãa Republike Slovenije,

ga naãelno podpreti in obema zbornicama –

InÏenirski zbornici Slovenije in Bavarski inÏenir-

ski zbornici – Oddelku za gradbeni‰tvo sporoãi-

ti, da obstaja politiãna pripravljenost za zapro-

silo, naslovljeno na Evropsko komisijo, s kate-

rim bi se zavzeli za odobritev projekta

Twinning.

2. Ko bo predloÏena podpora slovenskega

Ministrstva za okolje in prostor z naãelno pri-

pravljenostjo, ki mora biti pisno predana

obema zbornicama, bosta glede omenjene

zadeve zavzeli stali‰ãe Bavarsko drÏavno mini-

strstvo za razvoj deÏele in za vpra‰anja okolja

ter Zvezno ministrstvo za okolje v Berlinu, pri

ãemer je bilo Ïe zagotovljeno, da Bavarsko

drÏavno ministrstvo za razvoj deÏele in za

vpra‰anja okolja to pobudo odloãno podpira. 

3. Opredelitve problema

Po izku‰njah Bavarskega drÏavnega ministrstva

za razvoj deÏele in za vpra‰anja okolja iz treh

dosedanjih projektov Twinning, je pomembno,

da Ïe od vsega zaãetka zaprosimo slovensko

Ministrstvo za okolje in prostor, da v projektno

pro‰njo vkljuãi naslednje toãke:
• pravo, ki ureja vpra‰anja okolja v Evropi,
• pravo, ki ureja vpra‰anja v zvezi z vodami v

EU,
• pravo, ki ureja vpra‰anja v zvezi z odpadki v

EU,
• preverjanje ne‰kodljivosti okolja v EU,
• upravljanje kakovosti pri naãrtovanjih okolja.

Te prednostne toãke bi po mnenju Bavarskega

drÏavnega ministrstva za razvoj deÏele in za vpra-

‰anja okolja lahko dobile podporo komisije EU. Po

potrebi bi slovensko Ministrstvo za okolje in pro-

stor dodalo ‰e nadaljnje toãke s svojega vidika, na

primer v zvezi z zakonodajo s podroãja naravnega

varstva pokrajine. V vsakem primeru mora sloven-

sko Ministrstvo za okolje in prostor doloãiti kata-

log tematike in profil zahtev. 

Bavarska inÏenirska zbornica – Oddelek za gradbe-

ni‰tvo in tudi Bavarsko drÏavno ministrstvo za

razvoj deÏele in za vpra‰anja okolja sta ugodno

ocenila, da je bila dne 27.2. oziroma 25.3.1998 skle-

njena pogodba o sodelovanju med InÏenirsko

zbornico Slovenije in Bavarsko inÏenirsko zborni-

co. Zato smo izrazili pripravljenost, da prosimo

tako slovensko vlado, kot preko nem‰ke zvezne

vlade tudi Evropsko komisijo za to, da se pozitivno

odzovejo na na‰e zaprosilo. 

V primeru, da se bo slovensko Ministrstvo za oko-

lje in prostor naãelno zavzelo za ugodno re‰itev

tega zaprosila in ga bo vloÏilo pri Evropski komisi-

ji, morata oba predsednika zbornic kot izvr‰na

organa izraziti pripravljenost za realizacijo projek-

ta. Prof. Karl Kling je poudaril, da je pripravljen

voditi potrebna pogajanja v Berlinu, bodisi sam ali

pa v sodelovanju s predstavniki InÏenirske zborni-

ce Slovenije ali slovenskega  Ministrstva za okolje

in prostor. Projekt Twinning, za katerega je izdala

soglasje komisija EU, mora biti javno razpisan – to

je pogoj EU, vendar pa lahko izhajamo iz tega, da v

primeru, ko obe zbornici (slovenska in bavarska)

in obe ministrstvi za okolje (Slovenije in Bavarske)

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ  IZS

KOMISIJA ZA SISTEMSKE ZAKONE

dr. Îeljko Vukeliã, univ. dipl .inÏ. rud.
predsednik Komisije za izobraÏevanje pri IZS

ZA UVOD IN LAÎJE RAZUMEVANJE âLANKA NAJ NAJPREJ

POJASNIM, KAJ JE PROJEKT TWINNING.

Sodelovanje 
InÏenirske zbornice Slovenije 
in Bavarske inÏenirske 
zbornice v okviru projekta 
Twining

f



podpirata projekt in je predloÏeno soglasje

Zveznega ministrstva za okolje, v Evropski komisiji

ne bo pri‰lo do nikakr‰nih nadaljnjih razprav. Po

izku‰njah prof. Karl Klinga ne obstajajo niti naj-

manj‰i dvomi, da bo sledila trdna podpora za

sodelovanje Slovenija – Bavarska.

Bavarsko drÏavno ministrstvo za razvoj deÏele in

za vpra‰anja okolja ima z evropskim referentom

ministrskim svetnikom gospodom Heisejem izku-

‰enega vrhunskega uradnika, ki je dne 19. aprila

2002  izrecno in osebno zatrdil, da bo pro‰njo

odloãno podprl, tudi s stali‰ãa opredelitve pro‰nje,

definicije celotne tematike in nadaljnjega sprem-

ljanja postopka. 

Bavarska inÏenirska zbornica – Oddelek za gradbe-

ni‰tvo bo evropsko poslanko bavarske drÏavne

vlade, ministrsko svetnico gospo Edeltraud

Boehm-Amtmann, ki vodi zastopstvo Svobodne

drÏave Bavarske pri EU v Bruslju, obvestila o

sestanku, to obvestilo pa povezala s pro‰njo za

njeno intenzivno podporo na‰im prizadevanjem na

evropski ravni, predvsem v Bruslju pri Evropski

komisiji. Gospa Edeltraud Boehm-Amtmann si je, v

sodelovanju z evropskim poslancem, dipl. inÏ.

Markusom Ferberjem, ãlanom Bavarske inÏenirske

zbornice - Oddelek za gradbeni‰tvo, Ïe doslej

intenzivno prizadevala za ta projekt.

Na sestanku v Ljubljani 3.6.2002 je bilo z drÏavnim

podsekretarjem dr. Miroslavom Preglom na

Ministrstvu za okolje in prostor dogovorjeno, da

nas ministrstvo podpre v na‰ih prizadevanjih. V

prvi fazi bodo podprli projekte pri usklajevanju

slovenske tehniãne zakonodaje na podroãju gradi-

teljstva in vzpostavitvi Akademije za izobraÏeva-

nje pri InÏenirski zbornici Slovenije.

N
i nepomembno, da je v tem trenutku, na

nek naãin prelomnem za IZS, sekretarsko

mesto zasedla gradbenica, strokovnjakinja

s podroãja, ki ga IZS veãinsko zastopa. IZS v tem

trenutku bolj kot vse ostalo potrebuje strokovno

uveljavitev in nov pristop k zadovoljevanju potreb

svojega ãlanstva. Torej bo iz faze konstituiranja, ko

je bilo vãasih bolj pomembno »nabiranje« ãlanstva,

zbornica svoje delo morala usmeriti v kvaliteto svo-

jih storitev, pa ne samo tistih, ki ji jih po javnem

pooblastilu nalagajo resorni zakoni, ampak pred-

vsem  storitev, ki jih bo za za‰ãito in dvigovanje

strokovne ravni svojega ãlanstva v prihodnje mora-

la opravljati na trgu – po podjetni‰kih naãelih. Za

tak‰ne vrste aktivnosti vãasih tudi visoka strokov-

nost ne zado‰ãa. A mag. Barbara ·kraba s svojimi

vodstvenimi izku‰njami prina‰a v IZS tudi mene-

dÏerske kvalitete. Te pa IZS tako kratkoroãno, s pre-

oblikovanjem sluÏb IZS, kot dolgoroãno z uvajanjem

podjetni‰ke miselnosti definitivno potrebuje.

Pa pojdimo po vrsti. Po diplomi na FGG se je

Barbara ·kraba takoj zaposlila kot mlada razisko-

valka na In‰titutu za konstrukcije, potresno inÏe-

nirstvo in raãunalni‰tvo in to delovno obdobje

zakljuãila z magistrsko nalogo "Projektiranje armi-

ranobetonskih premostitvenih objektov z elasto-

mernimi leÏi‰ãi na potresnih obmoãjih". Naslednja

postaja v njeni karieri je bila zaposlitev v DruÏbi

za drÏavne ceste, kjer je najprej skrbela za pred-

hodna dela in projektno dokumentacijo za razliãne

avtocestne odseke, kasneje pa napredovala v

pomoãnico direktorja projekta za pripravo in

gradnjo avtocestnih odsekov Biã-Korenitka in

Kr‰ka vas-ObreÏje. Po desetih letih sluÏbe je pri-

stala na IZS kot generalna sekretarka.

Mirni poletni, dopustni‰ki meseci naj bi bili kot

nala‰ã za uvajanje in spoznavanje novega delovne-

ga okolja in postopno vkljuãitev v delo. V njenem

primeru Ïal ni bilo tako. Svojo novo zaposlitev je

zaãela v obdobju, ko se na IZS intenzivno dogajajo

stvari, ki bi jim teÏko rekli vsakdanja opravila.

Zakon o graditvi objektov, ki InÏenirski zbornici

Slovenije definira okvire delovanja, stroki pa pogo-
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CURRICULUM VITAE MAG. BARBARE

·KRABA, NOVE GENERALNE SEKRETARKE

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE, SE

BERE KOT DOBRO ZAMI·LJENA ZGODBA.

DOGODKI, POMEMBNI ZA NJENO PROFE-

SIONALNO KARIERO, SI V PRAVILNIH

âASOVNIH INTERVALIH SLEDIJO IN

NAKAZUJEJO KONSTANTNO POT NAV-

ZGOR. MESTO GENERALNE SEKRETARKE

IZS, KI SI GA JE V OSTRI KONKURENCI

IZBORILA, VERJETNO NI ZADNJE NA

NJENI VZPENJAJOâI PROFESIONALNI

POTI. UPAMO LAHKO LE, DA BO S SVOJIM

DELOM ZAZNAMOVALA NOVO OBDOBJE

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE IN DA

BO USPE·NO OPRAVLJENA NALOGA

LAHKO ODSKOâNA DESKA ZA NADALJE-

VANJE NJENE POSLOVNE KARIERE.

mag. 
f
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je in naãin izvajanja storitev, in Zakon o urejanju

prostora sta v najbolj pomembni fazi, tik pred dru-

go obravnavo v DrÏavnem zboru. V zakljuãni fazi

so bila pogajanja z resornim ministrstvom glede

upo‰tevanja amandmajev, ki jih je IZS pripravila

kar zajeten sveÏenj. Mag. ·kraba se je zaradi svoje-

ga predhodnega znanja lahko takoj aktivno vkljuãi-

la v pripravo materialov in pogajanj. âlanstvo v

Matiãni sekciji gradbenikov, dobro poznavanje pro-

storske in gradbene zakonodaje ter Zakona o jav-

nih naroãilih sta ji omogoãila konstruktiven pri-

stop, Komisiji za sistemske zakone IZS pa pomoã

pri oblikovanju zakljuãnih dokumentov.

Druga pomembna aktivnost, ki zaznamuje delo IZS

v tem poletju, je selitev v nove poslovne prostore.

Kot je ta dogodek prelomen za celotno IZS in terja

premislek o spremembi ustaljenega delovanja, tako

je hkrati nova velika priloÏnost in odprt prostor za

reorganizacijo sluÏbe IZS in aktivnosti, namenjenih

ãlanstvu. Te priloÏnosti se je nova generalna sekre-

tarka kmalu zavedla, saj je skupaj z Upravnim

odborom IZS Ïe priãela reorganizirati delo zaposle-

nih na IZS. Tehnolo‰ki razvoj in prihajajoãa nova

zakonodaja zahtevata spremembo delovanja.

Pripravlja se novi Poslovnik o delu zbornice, siste-

matizacija delovnih mest in priprave na volitve za

predsednika zbornice, podpredsednika zbornice,

Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine zbornice

in kandidata v volilno telo za izvolitev ãlanov

DrÏavnega sveta RS. 

Novi prostori IZS prina‰ajo ‰e eno veliko novost –

sodobno opremljeno uãilnico. Ta predstavlja mag.

·krabovi ‰e poseben izziv. Prostor bo dosegel svoj

namen, ãe bo sluÏil ãlanom IZS in jim omogoãal per-

manentno izobraÏevanje in spoznavanje novitet z

razliãnih podroãij ustvarjanja. Postavila si je dva

cilja. Skupaj s Komisijo za strokovne izpite bo na

osnovi novih zakonskih doloãil ZGO in prostorskih

moÏnosti pomagala pri posodobitvi izvajanja

strokovnih izpitov. S Komisijo za informiranje pa Ïeli

na osnovi projekta Twinning ustanoviti InÏenirsko

akademijo, ki bo skrbela za izobraÏevanje ãlanov

IZS, strokovne delavnice, izdajanje knjig ipd.

Tretji sklop aktivnosti, a po pomembnosti ne zadnji,

pa je vse bolj pomembna mednarodna aktivnost

InÏenirske zbornice Slovenije. Îe omenjeni evropski

projekt Twinning z bavarsko inÏenirsko zbornico je

pomembna odskoãna deska za prepoznavnost IZS v

srednjeevropskem prostoru. Sodelovanje z Ïe uvel-

javljenimi in spo‰tovanimi bavarskimi kolegi bo

potrebno ob sodelovanju z Ministrstvom za okolje

in prostor RS ‰e vsebinsko nadgraditi. Ta del nalog

ji, po njenih besedah, predstavlja najveãji izziv.

Aktivno znanje angle‰kega in nem‰kega jezika in

pasivno znanje ‰pan‰ãine ji omogoãajo tekoão

komunikacijo s kolegi iz tujih inÏenirskih zbornic.

Stiki se bodo ‰e bolj pospe‰ili po leto‰njem Euro-

forumu v Dubrovniku, kjer bo ena od pomembnej‰ih

tem zdruÏevanje v skupno evropsko inÏenirsko

zbornico. Ustanovitev le-te je predvidena v nasled-

njem letu, predstavniki IZS pa bodo tudi v prihodnje

pri njenem nastajanju aktivno sodelovali. Po be-

sedah nove generalne sekretarke je potrebno jasno

doloãiti prepoznavnost inÏenirja in arhitekta, poskr-

beti za njun status, urediti pogoje dela slovenskih

inÏenirjev v tujini in tujih pri nas, odpreti razpravo o

korektnem vrednotenju dela in nenazadnje poiskati

naãine zagotavljanja visoke kakovosti izdelkov in

storitev inÏenirjev in arhitektov. Kot ãlanica delega-

cije IZS v Dubrovniku bo imela preko sodelovanja v

delovnih komisijah in okroglih mizah veliko prilo-

Ïnosti za uresniãevanje svojih idej. 

Vse opisane naloge je nova generalna sekretarka

Ïe dobila na svoji delovni mizi kot nedokonãane ali

kot nezaãete zgodbe. Z njihovo kvalitetno realizaci-

jo bo InÏenirski zbornici Slovenije omogoãila nor-

malno delovanje. 

Pa vendar me je zanimalo, kaj nam s svojim priho-

dom ‰e prina‰a novega. Katere so ideje, ki jih tisti,

ki v zbornici delamo aktivno Ïe dalj ãasa, zaradi

vsakdanjih aktivnosti ne uspemo prepoznati? Njeni

naãrti za prihodnje delo zbornice se zdruÏujejo v

iskanju naãinov za dvig samozavesti inÏenirjev, pri-

znavanju in cenjenju inÏenirskega dela in storitev, v

njihovem ustreznem plaãilu ter prepoznavnosti

zbornice. Premnogi inÏenirji in arhitekti so danes

po njenem mnenju veã kot le izvajalci nalog; so

ustvarjalci, iskalci novih re‰itev in tehnologij ter

tako, kot v zgodovini, nosilci napredka. Zaradi

vloge, ki jo imajo, ne bi bilo odveã, da bi podrobneje

spoznali podroãje retorike, ekonomike in investicij.

Zato si bo prizadevala, da bo zbornica v naslednjih

letih svoje aktivnosti raz‰irila tudi na ta podroãja

izobraÏevanja. Letos bodo na Dnevu inÏenirjev in

arhitektov prviã podeljene nagrade IZS za graditev

in nazivi ãastni ãlan IZS, sama pa razmi‰lja ‰e o dru-

gaãnih nagradah oz. imenovanjih. Predlaga, naj

zbornica v prihodnje uvede podeljevanje naziva

"dober inÏenir" oz. "dober arhitekt" ali morebiti

"inÏenir leta " oz. "arhitekt leta" ãlanu oz. ãlanom

zbornice, ki bi se s svojim delom v zadovoljstvo

naroãnikov, izvajalcev, nadzornikov, revidentov in

nenazadnje uporabnikov s kvaliteto izdelkov in sto-

ritev ter z izvirnimi re‰itvami ‰e posebej izkazali.

In ko sem jo za konec povpra‰al po njenih Ïeljah oz.

ciljih na novi funkciji generalne sekretarke IZS, mi

je odgovorila, da se zaveda, da ji del in nalog ne bo

zmanjkalo. Trdi, da bo zbornica pod njenim vod-

stvom vedno odprta za ideje in pobude njenih ãla-

nov. Îeli si, da bi bili ãlani z delom zbornice zado-

voljni, zbornica pa bi postala prepoznaven subjekt v

‰ir‰i strokovni javnosti. Takrat bo vedela, da je

izpolnila zaupanje, ki ji je bilo izkazano z izbiro za

generalno sekretarko IZS. 

Mag. Barbara ·kraba se je na zaãetku svoje profesi-

onalne poti specializirala predvsem za potresno

inÏenirstvo, v nadaljevanju pa je svoje znanje vlaga-

la predvsem v graditev komunikacij. âe bi izku‰nje

obeh podroãij njenega dosedanjega dela prenesla

na novo delovno mesto in s svojo vlogo prepreãe-

vala veãje »potrese« v delovanju IZS, hkrati pa

vzpostavljala komunikacije med funkcionarji in

ãlani zbornice, se ji bo Ïelja prav gotovo izpolnila. V

zadovoljstvo vseh, ki si poleg nje prizadevamo za

uspe‰no InÏenirsko zbornico Slovenije.

INTERVJU

Predstavitev nove generalne sekretarke IZS

MatjaÏ Grilc, dipl. inÏ. geod.
Predsednik Komisije za informiranje pri IZS

Barbara ·kraba
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dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.
predsednik Upravnega odbora Matiãne sekcije arhitektov

ACEPoroãilo o udeleÏbi na skup‰ãini 

ARCHITECTS' COUNCIL OF EUROPE
Bruselj, 26. - 27. april 2002

Dodatni pregled organiziranosti
arhitekturne stroke v pridruÏujo-
ãih se drÏavah EU in omejene
moÏnosti Slovenije
Poleg navedenih kratkih informacij pa moram

opozoriti na situacijo, v kakr‰ni se nahaja

Slovenija v ACE, in na njene omejene moÏnosti za

enakopravnej‰e vkljuãevanje v re‰evanje proble-

mov v primerjavi z ostalimi tranzicijskimi drÏava-

mi (âe‰ko, MadÏarsko, Poljsko, Slova‰ko itd.).

Potrebno je omeniti velik razkorak v statusu oz.

organizaciji arhitekturne stroke na podroãju har-

monizacije zakonodaje, ki so jo te drÏave Ïe dose-

gle, in na drugi strani zaostanek Slovenije, ki je v

podrejenem poloÏaju in ima bistveno bolj omejene

moÏnosti sodelovanja v ACE. Primeri:

1. âe‰ka

âe‰ka ima Ïe veã let samostojno zbornico arhitek-

tov, ki je organizirana centralno za vso drÏavo

(brez podroãnih zbornic, razen izpostave v Brnu).

Zbornica ima poleg predsednika in podpredsedni-

ka ‰e direktorja ter 8-10 ãlanov administracije.

Zbornica ne izvaja nateãajev, paã pa uveljavlja

svojo vlogo tako, da nadzira in potrjuje nateãaje,

ãe ustrezajo pravilom ter daje listo strokovnih

Ïirantov. âe zbornica ne potrdi nateãaja, se ga ãla-

ni ne smejo udeleÏiti in so sankcionirani finanãno

ter predvsem s tem, da se 3 leta ne smejo udeleÏi-

ti nateãajev. Vpis v zbornico je mogoã po diplomi

brez izpita, na osnovi osebnega dosjeja in prever-

janja znanja zakonodaje.

2. Slova‰ka

Po informaciji ãe‰kih kolegov ima tudi Slova‰ka

podobno samostojno zbornico arhitektov.

3. MadÏarska

MadÏarska ima Ïe veã let samostojno zbornico

arhitektov, ki ‰teje pribliÏno 9.000 ãlanov. Zbor-

nica je organizirana regijsko in ‰teje 20 regijskih

zbornic, ki vodijo svoj register ãlanov. Poleg regij-

skih obstaja centralna zbornica na nacionalnem

stavitev osnovnih tarifnih pogojev glede na

posebni javni interes za kvaliteto dela.

4. Licence

Vse drÏave nimajo "licenc", veãina jih ima.

Arhitekti pridobijo licenco z vpisom v zbornico ali

Red arhitektov (Ordre, Ordine). Za odgovornega

arhitekta se zahteva 5 let ‰tudija arhitekture in 3

leta prakse. Izpit ni povsod obvezen. Z vpisom v

zbornico pa je naziv arhitekt za‰ãiten.

5. Javni nateãaj in razpisi

Za to podroãje obstajajo enotna pravila s strani

UIA (Mednarodne zveze arhitektov) oz. UNESCA,

praksa izvajanja nateãajev pa je odvisna od drÏav.

V nekaterih drÏavah je nateãajna praksa uzakonje-

na in nateãaje praviloma izvaja le zbornica oz.

strokovno zdruÏenje, v drugih pa zbornica le pri-

pravlja pravila in nadzoruje izvajanje nateãajev in

razpisov. Stali‰ãe ACE je, da je potrebno prakso na

tem podroãju ãim bolj poenotiti ter razpise za vsa

javna naroãila tudi ustrezno regulirati glede na

specifiãne zahteve v arhitekturi. 

To je v najveãji meri urejeno v Franciji z vladno

uredbo, ki zagotavlja naãin Ïiriranja, vlogo stroke

in tudi honoriranje udeleÏencev pri razpisih.

Francija tudi zahteva, da se na evropskem nivoju

ACE upo‰teva ta vidik pri javnih naroãilih.

6. Notranja organizacija ACE in statut

Ugotovljeno je bilo, da situacija vse bolj zahteva

uãinkovitej‰e oblike delovanja med zbornicami

arhitektov in ACE v Bruslju. Zato predlagajo -

poleg obstojeãega sodelovanja vodstev zbornic z

ACE - bolj‰e sodelovanje med zbornicami in gene-

ralnimi sekretarji oz. direktorji zbornic na tehniã-

no operativnem nivoju.

Potrjene so bile tudi nekatere dopolnitve statuta

ACE, v katerem je med drugim posebej navedeno,

da lahko zbornico oz. stroko zastopa samo arhitekt

(kar se nana‰a verjetno na nove, pridruÏujoãe se

drÏave z neustrezno urejenim statusom stroke).

L
etos bosta potekli dve leti, odkar je MSA

pridobila status opazovalca v ACE. V tem

okviru se MSA dvakrat letno udeleÏuje

zasedanja generalne skup‰ãine, ki obravnava vsa

pomembna vpra‰anja, ki se nana‰ajo na dejavnost

arhitektov in promocijo arhitekture. Letos sva se

skup‰ãine udeleÏila z g. Lajovicem.

Teme dnevnega reda so bile:
■ Evropski forum arhitekturnih politik,
■ Projekt dopolnitve Bele knjige ACE (z vsemi

relevantnimi dokumenti EU, ki se nana‰ajo na

arhitekturo),
■ Podroãje izobraÏevanja in raziskovalne dejav-

nosti,
■ Dopolnitev direktive EU o arhitektih,
■ Problematika urbanega in prostorskega razvo-

ja,
■ Naloge ACE pri strategiji urbanega razvoja, 
■ Trajnostni razvoj okolja in arhitekture,
■ Profil arhitektov,
■ Problematika dejavnosti arhitektov: tarife,

zavarovanje, licence, politika konkurence glede

na prilagajanje zahtev komisije EU,
■ Javna naroãila in nateãaji v arhitekturi.

Nekaj osnovnih informacij 
o nekaterih temah
1. Dopolnitev direktive o arhitektih

Predstavnik komisije EU, ki je zadolÏen za dopolni-

tev in pripravo celotnega sklopa direktiv o pokli-

cih, je razloÏil izhodi‰ãa za potrebne spremembe.

Dopolnitev direktive o arhitektih bo potekala v

tesnem sodelovanju z ACE.

2. Profil arhitekta

Profil arhitekta je potrebno raz‰iriti tudi z vidika

razliãnih podroãij delovanja, z vidika specifiãne

odgovornosti do javnosti, etike, itd., in vse to

opredeliti v aktih.

3. Tarife

Predstavljeni so bili nekateri strokovni pravni

argumenti, sprejemljivi za institucije EU, ki opravi-

ãujejo arhitektom v - sicer svobodnem trgu - vzpo-

ZAOSTANEK SLOVENIJE V ZAKONODAJI, POTREBNI ZA SAMOSTOJNO STROKOVNO ZBORNICO, OMEJUJE

MOÎNOSTI ZA SODELOVANJE V ACE
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E
nivoju, ki ima predsednika, 3 podpredsednike (za

posamezna podroãja), generalnega sekretarja in 3

administratorje. Po informacijah postopoma dose-

gajo vse bolj‰e rezultate v tarifah glede na sosed-

njo Avstrijo (pribliÏno 50%). 

Zbornica ne razpisuje nateãajev, te razpisuje

naroãnik. Zbornica doloãa pravila, nadzoruje izva-

janje in daje strokovne Ïirante, ki morajo imeti

veãino v Ïiriji. Po informaciji imajo okrog 20 nor-

malnih nateãajev letno. Za vpis v zbornico je

potreben ustrezen dosje, brez izpita.

4. Poljska

Poljska ima Ïe nekaj ãasa Zakon o ustanovitvi treh

samostojnih strokovnih zbornic:
■ Zbornice arhitektov,
■ Zbornice civilnih inÏenirjev,
■ Zbornice planerjev.

Iz navedenih primerov je razvidno, da so omenje-

ne drÏave Ïe pred leti prilagodile svojo zakonoda-

jo evropskim normam in da je Slovenija na tem

podroãju v popolnem zaostanku glede ustrezne

avtonomnosti stroke in pravil v dejavnosti.

Zato se te drÏave na nivoju ACE znatno bolj udele-

Ïujejo skupnih akcij in nastopov, medtem ko je

slovenska delegacija, ki je preobremenjena z ure-

janjem elementarnih problemov avtonomnosti

stroke in razmer, veliko bolj omejena  in dejansko

v podrejenem poloÏaju.

Zato nas te, sicer "tranzicijske" drÏave, pozivajo,

naj ãim prej uredimo ustrezno zakonsko podlago

in ustanovimo samostojno zbornico, da bo tudi

Slovenija lahko ob vstopu v EU dosegla polnoprav-

ni status v ACE, ter da bomo lahko enotno

nastopali pri uveljavljanju svojih interesov.

Vabimo vse evropske inÏenirske zbor-

nice in dru‰tva, ki so nosilci javnih poobla-

stil, da njihovi pristojni organi sprejmejo to

Deklaracijo in da v nadaljevanju sprejmejo odloãi-

tev, da se pridruÏijo Evropski zbornici inÏenirjev

kot krovni organizaciji vseh nacionalnih inÏenir-

skih zbornic in dru‰tev kot nosilcev javnih poobla-

stil na podroãju graditve objektov v okviru naci-

onalnih zakonodaj.

S ciljem ustanovitve Evropske inÏenirske

zbornice naãrtujemo izredni (4.) Evropski

inÏenirski forum v letu 2003.

Evropska inÏenirska zbornica naj bi

imela naslednje cilje:

3.1 uãinkovito zastopanje profesionalnih in dru-

gih interesov inÏenirjev in nacionalnih zbor-

nic na nivoju zveze pred organi Evropske

komisije in Evropskega parlamenta,

3.2 spodbujanje, predlaganje in spremljanje pro-

cesa sprejemanja skupnih evropskih predpi-

sov in harmonizacije nacionalnih zakonodaj-

nih sistemov na podroãju prenosa javnih

pooblastil na poobla‰ãene inÏenirje v Evropi,

3.3 spodbujanje aktivne udeleÏbe nacionalnih

zbornic in poobla‰ãenih inÏenirjev v procesu

usklajevanja nacionalnih zakonov s podroãja

graditve objektov s skupnimi evropskimi

smernicami, ‰e posebej na podroãju:
• zakonov, predpisov, standardov in norm;
• izobraÏevanja inÏenirjev;
• profesionalne prepoznavnosti in delovne

svobode poobla‰ãenih inÏenirjev,

3.4 doloãanje profesionalnih kvalifikacijskih stan-

dardov in pravil vkljuãitve kot tudi vzpostavi-

tev sistema svobodnih inÏenirskih poklicev,

3.5 uveljavitev sklepa o poloÏaju svobodnih

poklicev v modernih druÏbah, ki ga je 5. aprila

2001 sprejel Evropski parlament kot tudi uve-

ljavitev sklepa o vzpostavitvi enotnega

evropskega sistema tarif v nacionalnih zako-

nodajnih sistemih,

3.6 postavitev skupnih naãel inÏenirske etike kot

osnove za razumevanje in samozavestnost

med evropskimi inÏenirji.

S sprejetjem ponudbe avstrijske zbor-

nice za koordinacijo priprav dokumentov

za ustanovitev in organizacijo Evropske zbornice

inÏenirjev, 3. Evropski inÏenirski forum sprejema

ponudbo, da se bo izredni (4.) Evropski inÏenirski

forum odvijal na Dunaju, in sicer soãasno s slove-

snostmi ob proslavitvi 90. obletnice avstrijske

zbornice.

Ta Deklaracija je napisana v angle‰kem,

nem‰kem in hrva‰kem jeziku. V primeru

nekonsistentnosti velja besedilo v angle‰kem jezi-

ku.

Cavtat, 13. oktober 2002

EUROFORUM

INÎENIRJI, KI SODELUJEMO V NACIONALNIH EKONOMSKIH RAZVOJNIH PROCESIH IN SE

UDELEÎUJEMO 3. EVROPSKEGA INÎENIRSKEGA FORUMA V CAVTATU NA HRVA·KEM KOT

LEGITIMNI PREDSTAVNIKI NACIONALNIH INÎENIRSKIH ZBORNIC IN ZVEZ, KI PODPIRAJO

INTEGRACIJO VSEH EVROPSKIH DRÎAV V SKUPEN DOM - EVROPSKO UNIJO, PODAJAMO

POBUDO ZA USTANOVITEV EVROPSKE ZVEZE INÎENIRSKIH ZBORNIC IN DRUGIH ZDRUÎENJ

ARHITEKTOV IN INÎENIRJEV KOT NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL NA PODROâJU GRADITVE

OBJEKTOV V OKVIRU NACIONALNIH ZAKONODAJ IN SPREJEMAMO NASLEDNJO

1.

2.

3.
4.

5.

Deklaracijo

Tako se je rojevala deklaracija: sestanek mednarodnega organizacij-

skega komiteja 3. Evropskega inÏenirskega Foruma - Dubrovnik 2002



Zbirka obsega ‰tiri knjige, ki so znane po

karakteristiãni barvi izdaj v angle‰ãini:
■ Rdeãa knjiga - pogoji gradbenih pogodb,
■ Srebrna knjiga - pogoji pogodb za dobavo, inÏe-

nirske in gradbene storitve - projekt na kljuã,
■ Rumena knjiga - pogoji pogodbe za obratno

opremo, projektiranje in graditev,
■ Zelena knjiga - kratka oblika pogodbe za naro-

ãila manj‰ih vrednosti.

Istoãasno je bila dokonãana
■ Slovenska Zelena knjiga - kratka doloãila grad-

bene pogodbe.

Izdelana je po smernicah Zelene knjige FIDIC iz

1999 in prilagojena slovenskim predpisom in

poslovni praksi. Skupni obseg knjig je 640 strani

formata A4.

F I D I C
FIDIC je mednarodna federacija 67 nacionalnih

zdruÏenj svetovalnih inÏenirjev, predvsem zdru-

Ïenj iz najrazvitej‰ih drÏav. âlani delujejo po etiã-

nem kodeksu, ki zahteva neodvisne strokovne sto-

ritve v korist naroãnikov ter v javno dobro in

razvoj svobodne konkurence. Deluje kot forum za

izmenjavo informacij in stali‰ã o sodobni poslovni

praksi in aktualnih razvojnih vpra‰anjih s podroãja

graditeljstva, varovanja in urejanja okolja, uvaja-

nja sodobne tehnike in izrabe naravnih bogastev.

Med ãlanicami razvija odprto razpravo o razvojnih

vpra‰anjih inÏeniringa in najbolj‰i praksi javnih

naroãil. Sodeluje s Svetovno banko za obnovo in

razvoj in Svetovno trgovinsko organizacijo.

ljeni  iz  instalacij, kompleksnih mehan-

skih, elektriãnih, elektronskih, informacijskih in

komunikacijskih sistemov, ki se jih naãrtuje in

gradi po novih metodah. 

Pomembno posodobitev je doÏivela Srebrna knji-

ga. Nekdanji pogodbeni odnos med dvema part-

nerjema se spreminja v odnos med naroãnikom in

skupino dobaviteljev in izvajalcev. Uvedene so

nove oblike financiranja, poveãuje se deleÏ privat-

nih vlagateljev v infrastrukturo. Vedno veã javnih

naroãil se izvaja po sistemu  »kljuã v roke«. V tej

obliki pogodb ima dobavitelj oziroma izvajalec veã

izvedbene svobode, obvezan pa je izvesti naroãilo

za dogovorjeno ceno brez pravice posebnega

zaraãunavanja dodatnih del, razen ãe ni to pose-

bej dogovorjeno.

Za preprostej‰a naroãila manj‰ih vednosti do 1 mio

US dolarjev je FIDIC uvedel kratko obliko gradbene

pogodbe, ki je uporabna za skoraj veãino javnih

naroãil v Sloveniji. Vsebuje vsa doloãila za dobro

izvedbo naroãila, ãe pa so katera doloãila premalo

precizna, lahko naroãnik uporabi Rdeão ali ostali

dve knjigi.

Slovenska Zelena knjiga - 

kratka oblika gradbene pogodbe

ZdruÏenje je vzporedno s prevajanjem knjig FIDIC

posodobilo Zeleno knjigo - kratka oblika pogodbe

na slovenske predpise in poslovno prakso. To je bil

projekt, v katerem je sodelovalo veã izku‰enih

strokovnjakov, ki imajo tudi mednarodne izku‰nje

v graditeljstvu. Slovenska Zelena knjiga bo pose-

bej v pomoã naroãnikom za manj‰a naroãila v

KNJIÎNE NOVOSTI
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FIDIC  standardnih
doloãil pogodb v 
graditeljstvu
Prvi prevod v slovenski jezik 

GZS - ZDRUÎENJE INÎENIRSKO SVETOVALNIH PODJETIJ SLOVENIJE JE 12. APRILA IZDALO

SLOVENSKI PREVOD ·TIRIH NAJPOMEMBNEJ·IH KNJIG FIDIC IN SLOVENSKO ADAPTACIJO

KRATKE OBLIKE POGODBE FIDIC, SKLADNO S SLOVENSKIMI PREDPISI IN POSLOVNO PRAK-

SO. VEâ KOT 30 STROKOVNJAKOV IZ GRADITELJSTVA IN INÎENIRINGA TER PRAVNIKOV JE

SODELOVALO V PROJEKTU. RAZVOJ PRIMERNEGA POJMOVNIKA ZA TOâNOST IN SKLAD-

NOST PREVODOV POJMOV IZ ANGLE·âINE V SLOVENSKE TEHNIâNE IN PRAVNE PRED-

PISE JE BILA ZAHTEVNA NALOGA, KI JE POKAZALA, DA JE POZNAVANJE FIDIC-A V

SLOVENSKI INÎENIRSKI IN POSLOVNI JAVNOSTI  OMEJENO NA OZEK KROG STROKOVN-

JAKOV, KI IMAJO MEDNARODNE POSLOVNE IZKU·NJE.

Franc Île 
Gospodarska zbornica Slovenije

Knjige FIDIC so obvezna dokumentarna sestavina

vseh javnih naroãil za graditev in posege v pro-

stor.

ZdruÏenje InÏenirsko svetovalnih
podjetij Slovenije - ZISPS
ZISPS je reden ãlan FIDIC od leta 1993. Sodeluje v

njegovih strokovnih odborih in plenumih. V Slove-

niji je ekskluzivni zastopnik za prevajanje in pro-

dajo publikacij FIDIC in ekskluzivni organizator

izobraÏevanja inÏenirjev za publikacije FIDIC in

promocijo svetovalnega inÏeniringa.

Zgodovina in obseg glavnih knjig
Vse tri glavne knjige - Rdeãa, Srebrna in Rumena -

so najpomembnej‰e za inÏeniring prakso. So pod

stalnim razvojnim vplivom tehniãnih, organizacij-

skih, pravnih in poslovnih procesov iz najbolj raz-

vitih drÏav. Posodobitve knjig se izvajajo na pribli-

Ïno deset let. Zadnja izdaja iz leta 1987 je zastare-

la zlasti zaradi novih oblik financiranja javne infra-

strukture, dominacije informacijsko komunikacij-

skih tehnologij nad tradicionalnimi visokimi, nizki-

mi, energetskimi in prometnimi gradnjami.

Spremenila se je tudi vloga svetovalnega inÏenir-

ja, ki nima veã samostojne vloge, ampak je podre-

jen investitorju oz. naroãniku. 

Najveãjo spremembo je doÏivela Rdeãa knjiga. V

preteklosti je bila pozornost usmerjena v  gradnjo

cest, mostov, elektrarn, vodnih pregrad, odpiranje

rudnikov, gradnjo pristani‰ã in Ïeleznic. Sedanja

gradnja je vedno bolj interdisciplinarna in kom-

pleksna. Infrastruktura naselij in objekti so sestav-
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✁
Naroãilnica

Naroãanje knjig tudi preko interneta -  http://www.gzs.si/zisps; Nove knjige FIDIC

obãinah, za vzdrÏevalna dela, adaptacije in ponav-

ljajoãa se tipska naroãila.

Nove knjige - uporabniku prijazne
Pisci nove izdaje knjig v letu 1999 so posebej pazi-

li, da bodo knjige razumljive tudi nepravnikom.

Jezik je razumljiv in  teksti so med seboj usklajeni.

Poglavja so dokaj kompletna in vsebina doloãene-

ga podroãja splo‰nih doloãil pogodbe je na enem

mestu, v enem poglavju. 

Novosti
Spremenjena so doloãila o rokih izpolnitve pogod-

be. Izvajalec oziroma dobavitelj prevzema veãje

obveznosti in veãjo od‰kodninsko odgovornost za

zamudo. Pogodbena cena je doloãena in dokonã-

na. Ponudnik nudi jamstva za pogodbeno dogo-

vorjene sposobnosti in ekonomiãnost objektov

oziroma sistemov. Riziko za izvedbo projekta v

roku in za doloãeno ceno je na strani ponudnika.

Doba preizkusa objekta je dalj‰a. Uvedene so nove

vrste jamstev. Re‰evanje sporov je urejeno na nov

naãin in vnaprej je predviden »pomirjevalec«, ki

vpliva na projekt, da se ga vodi racionalno in v

najkraj‰ih moÏnih rokih.

Tudi nova kratka oblika pogodbe je uvedena z

namenom, da olaj‰a ponudbo, pogajanja in izved-

bo naroãila z najmanj‰im ‰tevilom pogodbenih

doloãil, pri tem pa se pogodbenika lahko sklicuje-

ta na doloãila prvih treh velikih knjig.

Nove knjige z vidika mednarodnih
finanãnih institucij
Olaj‰ale bodo sklepanje pogodb za vse vrste pro-

jektov, ki jih te institucije financirajo. Poveãujejo

obveznosti ponudnikov in jamstva za pogodbeno

doloãene sposobnosti objektov oz. sistemov. 

Vpliv na slovensko poslovno
prakso
Prevod vseh ‰tirih knjig omogoãa, da lahko javni

naroãniki lahko razvijajo sodobno poslovno pra-

kso, najnovej‰e planske in organizacijske postop-

ke, nadzor nad izvajanjem del in izpolnjevanje

pogodbenih obveznosti ter finanãni nadzor.

Uporabljajo nove postopke za  urejanje sporov in

nesporazumov na naãine, v katerih sta pogodbeni-

ka v  enakopravnem poloÏaju.

Usposabljanje
ZdruÏenje bo organiziralo usposabljanje uporabni-

kov knjig v vseh veãjih krajih in podjetjih, kjer bo

zadosti kandidatov za trajno uporabo knjig FIDIC

in razvoj sodobne poslovne prakse v graditeljstvu.

Uvedene bodo stalne uãne delavnice, na katerih se

bo obravnavalo primere dobre in slabe poslovne

prakse. UdeleÏenci bodo iz analize primerov

oblikovali vodila za strokovno korektno in etiãno

prakso, ki bo racionalizirala izvajanje projektov in

poveãevala sposobnosti udeleÏencev v  graditelj-

stvu in vseh ostalih vrstah javnih in drugih naroãil.



vsej vrsti zakonov, ki jih predlagajo druga ministr-

stva in posegajo na podroãje graditve. Znajdite se,

dragi poobla‰ãeni arhitekti in inÏenirji! Kajti v

va‰em dosegu je regulativa, ne pa tehniãne re‰i-

tve, ki jih naãrtujete s projektom.

Oãitno le redke zanima, kako naãrtujemo, kako

projektiramo, kako gradimo, kajti, ãe bi to zanima-

lo vsaj na‰e dru‰tvo, potem bi se bolj ukvarjali s

spremembo obstojeãega zakona in manj s spreje-

manjem novih zakonov. K spremembam zakona bi

pritegnili tudi investitorje in vse druge udeleÏence

pri graditvi, da bi vedeli, ãesa ne smejo poãeti v

prostoru. Sedaj zelo dobro vedo, kaj lahko poãne-

jo.

Z novim Predlogom sprememb in dopolnitev

Zakona o graditvi se v Poglavje o gradbenem

dovoljenju uvajajo nove odredbe. Glede na pred-

hodne pogovore in izmenjavo idej mislim, da je

pripravljalec Predloga izpustil priloÏnost, ki mu jo

ponuja Zakon o Hrva‰ki zbornici arhitektov in

inÏenirjev v graditeljstvu. Poobla‰ãeni arhitek-

ti/inÏenirji, ãlani Hrva‰ke zbornice arhitektov in

inÏenirjev v graditeljstvu, na katero so prenesena

doloãena javna pooblastila (institucija javnega

prava), bi po mojem prepriãanju z dopolnitvijo

Zakona o graditvi morali pod svojo neposredno

pristojnost prevzeti del pooblastil iz upravnega

postopka.

Naj pojasnim: mislim, da bi morali za preproste

objekte (ki jih specificira Predlog sprememb)

opustiti obvezno izdajanje gradbenega dovoljenja

in omogoãiti, da je projekt, ki ga je naredil poobla-

‰ãeni arhitekt (ali inÏenir, kadar je to adekvatno),

dokument, na osnovi katerega se lahko gradi pre-

prost objekt.
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Ob diskusiji o spremembah in
dopolnitvah zakona o gradnji

mag. Mirko Ore‰koviç, dipl. ing. grad.,
poobla‰ãeni inÏenir

Povzeto po glasilu Hrvatske komore arhitekata i inÏenjera u graditeljstvu

HRVA·KA JE DRÎAVA, V KATERI ZELO HITRO

MENJAMO ZAKONE. V PRETEKLOSTI, KO SMO

BILI LE ENA OD DRÎAVNIH ENOT, SMO ZAKONE

MENJALI IZ IDEOLO·KIH RAZLOGOV (·LO JE

ZA DOLG IN POSLEDICO RAZVOJA

SAMOUPRAVNEGA SOCIALIZMA).

OSAMOSVOJITEV NA·E DRÎAVE JE BILA NOV

RAZLOG ZA SPREMEMBO ZAKONOV NA IDEO-

LO‰KI OSNOVI, OD TEDAJ NAPREJ PA JIH

MENJAMO IN DOPOLNJUJEMO IZ

PRAGMATIâNIH RAZLOGOV. V »NA·I

PRELEPI«, KOT JI PRAVIJO TUDI DRUGI, »OD

BOGA DANI DRÎAVI« IMAMO »SREâO«, DA Z

ZAMENJAVO OBLASTI, SE PRAVI MINISTROV,

PRIDE TUDI DO ZAMENJAVE ZAKONOV V TEH

RESORJIH.

K
ot politiãno neve‰ãemu ãloveku mi je na

nek naãin jasno, da je s spremembo politi-

ke potrebno zamenjati tudi doloãene

zakonske re‰itve v socialni in fiskalni sferi, nika-

kor pa ne morem razumeti dejstva, da se morajo

pogosto menjati zakoni, ki regulirajo podroãje

gradbeni‰tva.

Novi materiali ne zahtevajo novih zakonov.

Mogoãe samo kak‰na dodatna pravila. Tisti, ki se

ne strinjajo z menoj, bodo navedli vrsto razlogov

za spremembe, dopolnila ali nove zakone. Smo

pred vrati ZdruÏene Evrope, harmonizacija je

samo ‰e vpra‰anje ãasa (iskreno moram priznati,

da vrata Evrope vidim veliko, veliko bolj oddaljena,

kadar sem v kak‰ni od evropskih drÏav, kot pa iz

»lepe na‰e«).

Ne morem se strinjati s prakso poenostavljanja

procesa graditve, ki je povezana z izdajanjem rele-

vantne dokumentacije v upravnem postopku ali

postopku, ki ga sicer ne imenujemo upravni,

ãeprav to v resnici je. Tak‰na praksa je v zadnjih

tridesetih letih ustvarjala vedno nove ovire za

uãinkovito graditev, vse s plemenitim ciljem po-

enostavitve postopka izdajanja gradbenega dovo-

ljenja. 

Zato z novim predlogom Zakona o prostorski ure-

ditvi ukinjamo lokacijsko dovoljenje kot del uprav-

nega postopka izdaje gradbenega dovoljenja in

uvajamo lokacijske pogoje, ki naj ne bi bili del

upravnega postopka.

Prepisujemo stare in neprimerne re‰itve in jih s

»preãi‰ãevanjem« vna‰amo v novi ali spremenjeni

zakon. Za stranko v postopku predstavljajo samo

dodatno obremenitev. Da sploh ne govorimo o
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âe je potrebno plaãevanje doloãenih taks (ãeprav

mislim, da graditve teh objektov ne bi smeli ote-

Ïevati s kakr‰nimi koli dajatvami drÏavi oziroma

lokalni upravi), bi bili za to prav tako lahko pristoj-

ni poobla‰ãeni arhitekti oziroma poobla‰ãeni

inÏenirji. Enostavno reãeno, poobla‰ãeni arhitek-

ti/inÏenirji bi s svojim podpisom na projektu jam-

ãili, da je stranka plaãala potrebno takso, ki jo je

obraãunal poobla‰ãeni arhitekt oziroma poobla-

‰ãeni inÏenir.

S sedanjim zakonom smo uvedli kategoriji projek-

tanta in glavnega projektanta, pozabili pa smo na

kategorijo projektanta - sodelavca. Ko govorimo o

projektantu – sodelavcu, ne mislimo na poslovno,

ampak na projektno hierarhijo. Zavzemam se za

to, da znova vnesemo kategorijo projektanta kot

nosilca projekta (poobla‰ãenega arhitekta ali

poobla‰ãenega inÏenirja) in projektanta – sodelav-

ca razliãnih strok.

Za pomoã naj mi sluÏita dva primera: za zgradbo

muzeja bo projektant poobla‰ãeni arhitekt, vse

ostale stroke pa predstavljajo projektanti – sode-

lavci, za televizijski stolp  pa bo projektant

poobla‰ãeni inÏenir gradbeni‰tva, vse ostale stro-

ke, vkljuãujoã poobla‰ãenega arhitekta, pa bodo

zastopali projektanti – sodelavci.

Za izvedbo te ideje je potrebno ugotoviti, katera

stroka je nosilec izdelave projekta za posamezne

vrste gradnje. Zelo preprosta naloga, a na moã

obãutljiva. Prepriãan sem, da bi se izplaãalo vsaj

poskusiti.

V Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o

graditvi ‰e naprej vztrajamo pri glavnem izvajalcu

del ali izvajalcu – koordinatorju del, zanemarjamo

pa svetovne ter domaãe izku‰nje s construction

managerjem in managing contractorjem. V vsa-

kem primeru ni dobro, da na‰ zakon zanemarja

prakso, ki se je izkazala za dobro tako za stranko,

kot za vse ostale udeleÏence pri graditvi.

Po Predlogu je eno leto ‰tudija vredno le eno ali

dve leti izku‰enj. Prepriãan sem, da je nedopustno

‰e naprej barantati z »izku‰njami« (beri delovno

dobo) kot zamenjavo za formalno izobrazbo, ki je

v resnici ni mogoãe nadomestiti z nikakr‰nimi

izku‰njami in zato je to potrebno tudi zakonsko

sankcionirati. Odstopanje od pravila ne more biti

pravilo, ampak samo izjema, ki se re‰uje posebej

in posamiãno. Seveda, v skladu z zakonom.

Da ne bi bilo nesporazumov -  menim, da je spre-

jemljivo uvajanje kategorije uslug oziroma poslov,

za katere je potrebna ustrezna formalna izobra-

zba in za katere je (ni) potrebna licenca (poobla-

stilo) doloãene kategorije.

Predlog tudi ne govori o statusu poobla‰ãenih

arhitektov/inÏenirjev, zaposlenih na fakultetah.

Mislim, da je v Zakon potrebno vnesti odredbo, po

kateri se poobla‰ãeni arhitekti/inÏenirji, zaposleni

na fakultetah, lahko ukvarjajo s projekti-

ranjem/nadzorom samo v lastnih samostojnih ura-

dih, v katerih ustvarjajo del svojih delovnih pravic.

Za projektne urade, kot je navedeno v Predlogu,

lahko po mojem mnenju ‰tejemo samo: samostojni

urad enega poobla‰ãenega arhitekta/inÏenirja,

skupne urade, projektantska dru‰tva in kapitalske

druÏbe (najpogosteje d.d. in d.o.o.), ki zadovoljuje-

jo doloãene kriterije. Ti kriteriji bi morali biti:

a) da je osnovna dejavnost podjetja projektiranje

in/ali nadzor in tehniãno svetovanje (z najmanj

60% skupnega prihodka druÏbe iz te dejavnosti),

b) da je odgovorna oseba podjetja poobla‰ãeni

arhitekt ali poobla‰ãeni inÏenir,

c) da podjetje zaposluje najmanj ‰tiri poobla‰ãene

arhitekte ali inÏenirje (ta pogoj za samostojne

urade ne more biti blaÏji).

Na koncu tega pogleda ‰e nekaj besed o morebit-

nem gradbeni‰kem zakoniku.

Cenjeni kolega arhitekt tako uradno na sestankih

Zbornice, kot tudi v neuradnih klepetih, ne izpu‰ãa

priloÏnosti za omenjanje potrebe po harmonizaciji

vseh zakonov, ki se nana‰ajo na graditvi pri tem

pa se posebej jezi zaradi nereguliranih zahtev

posameznih institucij, ki predpisujejo gradbene

pogoje za graditev.

Re‰itev za to je, ne samo po mojem mnenju, v

sprejemu gradbeni‰kega zakonika, ki bi doloãil

splo‰ne gradbene pogoje, pravice in obveze vseh

udeleÏencev v gradnji (direktnih in indirektnih) ter

pravila obna‰anja in sankcije zaradi nespo‰tova-

nja zakonov.

Pot do gradbenega zakonika ni enostavna niti

hitra. Za konsenz pri njegovem sprejemanju bo

potrebno veliko ãasa in strpnosti. Biti pa mora

tako trden, da bomo nekega dne mi ali na‰i

potomci o njem lahko govorili kot o doseÏku, ki z

manj‰imi dopolnili drÏi Ïe dolgo vrsto let. 

Naj nam bo sreãa naklonjena.



O
dnos do arhitekture je enak tudi v novem

Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona

o gradnji. Njegova glavna znaãilnost je v

tem, da nima jasno formuliranih in zami‰ljenih

ciljev. Zato je le skupek pravil, s katerimi se pove-

ãujejo pristojnosti administracije, ki pa Ïal nima

tudi odgovornosti. Zaradi tega je danes potrebno

na gradbeno dovoljenje ãakati po leto dni.

V zakonu so tudi odredbe, ki na drugaãen naãin

re‰ujejo stvari, ki so Ïe zapisane v Zakonu o zbor-

nici. S tem je ustvarjena moÏnost, da se zbornico

zaobide. Zbornica je tako rekoã na stranskem tiru,

nastaja pa vzporedni pravni sistem.

S tem, ko zbornici odvzemajo njene pristojnosti,

graditeljstvo in pravni sistem vraãajo v prej‰nje

stanje. Ta pojav v individualni psihologiji ime-

nujemo regresija. Posledice motenj v okolju so

drage in teÏke, zato lahko govorimo o specifiãni

socialni patologiji graditeljstva.

Cilji zakona o graditvi
Da bi napisali zdrav zakon, je potrebno opredeliti

njegove cilje. To sta:
■ razvijanje visoke kvalitete arhitekture in grad-

beni‰tva in
■ razvijanje kvalitetne izvedbe gradnje.

Prvi cilj – visoka kakovost 
arhitekture
Prvi cilj vkljuãuje tudi za‰ãito pred onesnaÏenostjo

okolja z gradnjo. OnesnaÏevanje je mogoãe preki-

niti samo, ãe obstajajo pogoji za razvoj arhi-

tekture visoke kvalitete, kar pa ni mogoãe, ãe je

zbornica brez pristojnosti in njeno vlogo prevze-

ma Zakon o graditvi.

V hrva‰ki regulativi in politiki doslej niso formuli-

rali koncepta razvoja arhitekture in urbane ekolo-

gije. Vse poskuse, da bi delo zbornice zaÏivelo v

praksi, so prepreãili. Ne smemo pozabiti, da je na

Hrva‰kem odpor proti delovanju zbornice trajal

dvakrat dlje kot v drugih tranzicijskih drÏavah. Îe

pri pisanju prvih predpisov je pri‰lo do poskusov

ukinjanja njenih funkcij in vraãanja v prej‰nje

stanje. V tej regresiji se je pojavil poseben feno-

men – dvajset pravnih endemov – odredb, ki jih ni

mogoãe najti niti v enem znanem zakonu ali prav-

nem sistemu.

Najnovej‰i primer vraãanja v ãase pred zbornico je

22. ãlen: Na pravico do projektiranja in nadzora

vpliva ‰olanje. Poobla‰ãeni arhitekti, ki so vpisani

na osnovi kvalitete njihovih del, pri tem izgubljajo

nekatere pravice, ãeprav bi morale biti po Zakonu

o zbornici pravice vseh poobla‰ãenih arhitektov

enake.

Zakon o gradnji ne sme postati nova priloÏnost za

to, da se zbornico zaobide. Tisti deli v zakonu, s

katerimi se ru‰i obstojeãi pravni red, vzpostavljen

z zbornico, so:

1. pojem projektni urad (v ãlenih 19, 23 idr.),

2. odredbe o glavnih projektantih (v ãlenu 20),

3. odredbe o nostrificiranju tujih projektov (v

ãlenu 49 (9)),

4. nekontrolirana pooblastila administracije nad

ustvarjalnim delom arhitektov in inÏenirjev.

Drugi cilji – kakovostna izvedba
Drugega cilja Zakona o graditvi – razvijanja kvali-

tetne izvedbe – ni mogoãe doseãi z zapletanjem in

poveãevanjem administracije.

Namesto, da bi se ukvarjal s praktiãnimi zadevami,

kot se npr. nem‰ki zakon, predlog zakona predpi-

suje odveãno administriranje, neuãinkovito kon-

trolo, ritualna izpisovanja imenovanj itd., ne pa

uãinkovite kontrole same graditve.

Programi kontrole in varovanja kvalitete obreme-

njujejo projekte. Uãinek takih bsedil (ki bi jih vsaka

inteligentna administracija objavila v posebni knji-

Ïici) se popolnoma izgubi zato, ker je natanãnost

izvedbe v Hrva‰ki nedopustljivo nizka. Enostavno

reãeno: izvedba se komaj ‰e drÏi projekta. Lahko
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Zakaj na Hrva‰kem ni pozitivnega
odnosa do arhitekture?
Ob Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi

dr. Boris Morsan, dipl. ing. arh. 

ÎE VEâ KOT POL STOLETJA NA HRVA·KEM

ZAKONE O GRADITVI SPREJEMAJO BREZ

ARHITEKTOV. V VSAKEM SPREJETEM

ZAKONU PA SO VSE SLAB·I POGOJI ZA UST-

VARJANJE ARHITEKTURE. OGROMNO JE

BILO NAREJENEGA NA NJENO ‰KODO IN

PRAV NIâ ZA NJEN NAPREDEK. DELO

NEPOOBLA·âENIH IN NE·OLANIH PROJEK-

TANTOV JE VSE BOLJ RAZ·IRJENO, PODPISE

IN PEâATE KAR PRODAJAJO, Z NEPRIMERNO

GRADNJO PA JE ONESNAÎEN VSE VEâJI DEL

NA·EGA OKOLJA.

Povzeto po glasilu Hrvatske komore arhitekata i inÏenjera u graditeljstvu
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‰e toliko pi‰emo o kvaliteti, pa Ïal to ne vpliva na

izvedbo gradnje. Vodje gradbi‰ã se izogibajo pre-

na‰anju mer iz projektov na gradbi‰ãe. S tak‰nim

pisanjem kvaliteto varujemo le na papirju.

Uradniki namreã v teh programih, kot v slabih

‰olah, vztrajajo pri nebistvenih in nepotrebnih

podrobnostih ter i‰ãejo napake in priloÏnosti za

to, da zaustavijo izdajo dovoljenj.

Te prakse nihãe ne nadzira, ãeprav je z njo ustvar-

jena krasna podlaga za razvoj korupcije in izsilje-

vanja. V predpisih je celo kratena pravica do prito-

Ïbe. O tem, da za nekorektno obna‰anje admini-

stracije sploh ni hitrih re‰itev, pa raje ne izgubljaj-

mo besed. Prav tako ni mogoãe nadoknaditi

‰kode, ki jo je administracija Ïe storila.

S kvaliteto izvedbe je povezan problem inÏenirjev

gradbeni‰tva visokih gradenj. V ãasu svojega

‰olanja ri‰ejo naãrte. Risanje naãrtov je stara

metoda obrtnih ‰ol, s katero so se jih zidarji,

tesarji in drugi obrtniki uãili uporabljati. V na‰i

situaciji pa se to zmotno tolmaãi kot ‰olanje za

projektante in pridobitev pravice za vpis v zborni-

co. Namesto da bi inÏenirji gradbeni‰tva visokih

gradenj na gradbi‰ãih merili in skrbeli za izvedbo

naãrta, za kar so ‰olani, se spu‰ãajo v projektira-

nje, za kar pa niso ‰olani.

Problem kvalitetne izvedbe je mogoãe re‰iti radi-

kalno in enostavno, tako kot so to storili v

Maroku: v zakonu je treba jasno predpisati, da

zahteve za izdajanje uporabnega dovoljenja pod-

pisujejo projektanti. Zelo zanimivo je pogledati

nesorazmerje med koliãino odredb o kvaliteti

gradbenih proizvodov in odredb, posveãenih kva-

liteti projektiranja. Postavlja se vpra‰anje: Ali ima

smisel vgrajevati strogo kontrolirane proizvode v

projekte, za katere ni potrebno, da so kvalitetni?

Pojem projektni urad
Uvajanje pojma projektni urad, s katerim se po-

imenujejo glavni projektanti, sku‰a poobla‰ãenim

arhitektom in inÏenirjem zmanj‰ati pooblastila, ki

jim jih je dala zbornica.

V zadnjem ãasu se imenovanje glavnih projektan-

tov izkori‰ãa za to, da bi inÏenirji gradbeni‰tva

lahko prevzeli vloge arhitektov. Tako sta projektni

urad in glavni projektant postala formula za ru‰e-

nje razlik med strokami. Hkrati s tem sku‰ajo

stanje vrniti v ãas pred zbornico.

Smisel vseh zakonov, ki regulirajo delo svobodnih

poklicev je, da fiziãne osebe dobijo pooblastila za

praktiãno delo. Delovanje fiziãnih oseb z javnimi

pooblastili je organizirano v zbornicah.

V tak‰nih sistemih pravne osebe nimajo poobla-

stil. Pravne osebe lahko pravico do projektiranja

pridobijo samo s tem, da zaposlijo fiziãne osebe.

Se pravi, da poobla‰ãenci niso biroji poobla‰ãenih

arhitektov in inÏenirjev, tako kot to niso pisarne

odvetnikov ali ordinacije zdravnikov. 

Poobla‰ãeni arhitekti in inÏenirji lahko zaposlujejo

na desetine ljudi, biroje imajo na razliãnih mestih

in v razliãnih drÏavah. Tudi v tak‰nih primerih

pravno funkcionira samo fiziãna oseba.

Veã zdruÏenih poobla‰ãenih arhitektov ali inÏenir-

jev prav tako deluje kot fiziãna oseba.

Biro, urad, ordinacija, sedeÏ ipd. predstavljajo

samo fiziãni prostor in ne morejo biti pravne

osebe. Da je pojem projektni urad absurden, se

vidi Ïe iz vpra‰anja: ali je to fiziãna ali pravna

oseba? Fiziãni prostor fiziãne osebe ne more biti

fiziãna oseba, niti fiziãni prostor pravne osebe ne

more biti pravna oseba itd.

Pojem projektni urad je zato neuporaben. Povsem

nelogiãno je, da »urad« sprejema odloãitve o

nosilcu nekega projekta. Ali si lahko predstavlja-

mo, da bi o tem, kdo bo operiral pacienta, name-

sto zdravnika odloãala »ordinacija«?

Problem pooblastil, ki jih imajo lahko samo fiziãne

osebe, je ‰e posebej pomembno razumeti pri urba-

nizmu. Poobla‰ãeni arhitekt – urbanist je vedno

fiziãna oseba. Samo on je odgovoren za projekte.

Izdajanje pooblastil za urbanizem izkljuãno prav-

nim osebam je primer retardiranja v nerazvito

fazo danes opu‰ãenega druÏbenopolitiãnega

sistema.

V drÏavah, kjer imajo zbornice, je iz poobla‰ãenih

fiziãnih oseb nastala zelo enostavna administraci-

ja: poobla‰ãeni arhitekti in inÏenirji se dogovarjajo

za posle, podpisujejo projekte in zanje odgovarja-

jo s svojimi podpisi.

Kadar naãrt izvaja pravna oseba, se lahko, po

dogovoru z investitorjem, navede, kdo je poobla-

‰ãeni projektant.

Glavni projektanti
Imenovanje glavnega projektanta je odveã, tako

kot vsa imenovanja. Poobla‰ãeni arhitekt ali

poobla‰ãeni inÏenir, ki podpisuje projekt, je odgo-

voren tako za projekt kot za usklajevanje s projek-

ti sodelavcev. To je urejeno v Pravilniku o cenah

projektov in predpisom o vsebini projekta.

Potrebno je uzakoniti staro in enostavno naãelo –

glavni projekt podpi‰ejo projektant, investitor in

oseba, ki izda gradbeno dovoljenje. âe projekt

izdela pravna oseba, se navede njen naziv in

osnovne podatke.

Projekte v arhitekturi, gradbeni‰tvu, geodeziji in

in‰talacijah podpisujejo poobla‰ãeni arhitekti in

inÏenirji v skladu s strokovnimi nalogami, zapisa-

nimi v aktih zbornice.

Notificiranje glavnih projektov 
Vzporedno s pravili, po katerih zbornica ureja delo

tujih arhitektov in inÏenirjev, Zakon o graditvi

odpira paralelno pot in moÏnosti, da se zbornico

zaobide. Cilji Zakona se ‰e enkrat izgubijo.

Negativno usmerjenost proti arhitekturi in zborni-

ci je najbolj jasno mogoãe videti v ãlenu 49 (9). V

predlogu novega besedila je zapisano: nostrificira- f



ti je mogoãe delo projektanta, ki nima dovoljenja

zbornice. Tujci lahko torej od sedaj na Hrva‰kem

projektirajo brez pooblastil. Pooblastila so potreb-

na samo za hrva‰ke arhitekte.

Potrebno je sprejeti naãelo: nostrificirati je mogo-

ãe samo visoko kvalitetne projekte, kot tudi pro-

jekte, ki jih ni mogoãe narediti v Hrva‰ki. Na ta

naãin se Hrva‰ko za‰ãiti pred onesnaÏenostjo z

gradnjo, ki bi lahko pri‰la iz drugih drÏav.

Pomembno je opozoriti na to, da so v Zakonu o

graditvi odredbe, ki Ïe sedaj omogoãajo uporabo

tega naãela. Po njih zbornica daje dovoljenje za

delo tujim arhitektom in inÏenirjem. Na ta naãin se

ocenjuje visoka kvaliteta tujih projektantov.

Nekontrolirana pooblastila 
administracije nad ustvarijalnim
delom arhitektov in inÏenirjev
Nekontrolirana pooblastila administracije nad

ustvarjalnim delom arhitektov in inÏenirjev

ustvarjajo neprecenljivo ‰kodo gospodarstvu in

projektantom. Arhitekti so zaãeli zbirati podatke o

ãasu, potrebnem za izdajanje dovoljenj, in ‰tevilu

vrnjenih zahtevkov, ki so bili zavrnjeni pod pretve-

zo nepomembnih malenkosti. Ti podatki bodo

pokazali velikost ‰kode.

Vzporedno s pooblastili in odgovornostjo projek-

tantov nima smisla razvijati ‰e pooblastil admini-

stracije.

Nujno je treba predpisati tudi moÏnost pritoÏbe

zaradi zastojev v postopkih administracije. PritoÏ-

be je treba re‰evati po hitrem postopku in v rokih,

ki niso dalj‰i od roka za izdajo dovoljenj in izvedb.

Administracija mora nositi vso odgovornost za

‰kodo, ki lahko nastane. V zgodovini kulture, razen

v ekstremnih tiranskih reÏimih, ne poznamo

kaznovanja arhitektov in inÏenirjev. Odgovornosti

projektantov so zapisane v predpisih zbornice.

Zbornice so vzpostavile sistem, v katerem so pro-

jektanti najprej odgovorni med seboj. Prav nobene

potrebe ni, da bi se ta odgovornost ‰irila ‰e z daja-

njem pravic administraciji.

V oãi pade dejstvo, da je iz Predloga izbrisana zelo

pomembna uredba – kazni za investitorja, ki pro-

jektiranje zaupa nepoobla‰ãeni osebi. To se doga-

ja ravno sedaj, ko je treba nemudoma zaustaviti

nepoobla‰ãeno projektiranje in vse posledice pro-

dajanja Ïigov in podpisov. V nem‰kem Zakonu o

graditvi je predpisano, komu je mogoãe zaupati

projektiranje. Izbris te odredbe nas oddaljuje od

regulative evropskih drÏav. Poleg tega je zanimi-

vo, da ni sankcij za tiste delavce v administraciji,

ki izsiljujejo investitorje, projektirajo in hkrati

hitro izdajajo gradbena dovoljenja. Nemogoãe je,

da ministrstvo ne vidi tega problema.

V ãlenu 107 (1) 3 ima administracija vpliv na nekaj,

kar njeni delavci zelo teÏko razumejo in spremlja-

jo: projektanta lahko kaznujejo, ãe izvedbeni pro-

jekt ni v skladu z glavnim. To uredbo je lahko napi-

sal samo nekdo, ki ne pozna niti elementarnih pra-

vil projektiranja. Razlike v fazah projekta in izved-

be so normalne in zaÏelene, saj predstavljajo nje-

govo izpopolnjevanje. Tako je bilo v vsej zgodovini

arhitekture in gradbeni‰tva. Vse spremembe,

razen tistih, ki bi spreminjale pogoje gradnje,

morajo biti legalne, pod pogojem, da jih podpi‰e

projektant.

Zato ni nobenega razloga, da administracija kon-

trolira spremembe, ki niso v zvezi s pogoji za gra-

ditev. Te spremembe tako ali tako podpi‰ejo pro-

jektanti, uradniki pa bi o njih lahko sodili samo, ãe

bi imeli projektantsko znanje in sposobnosti.

Medtem ko projektantom pretijo kazni za povsem

normalno izpopolnjevanje projekta, ni nikjer kazni

za izvajalce, ki samovoljno odstopajo od projekta.

Poudarjena Ïelja po kontroliranju in ohranjanju

situacije, v kateri je moÏno neskonãno kontrolira-

nje, se je pokazala v ãlenu 102: administracija

lahko prekliãe konãna pravno veljavna gradbena

in uporabna dovoljenja. Kako naj davãni zavezanci

vedo, da bo administracija, ki jim je izdala dovolje-

nje, spremenila svoje mi‰ljenje?
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f Dodatek – moÏnosti za bolj prak-
tiãen zakon in njegovo uskladitev
z zakoni drÏav Evropske unije
Pri zbiranju soglasij sosedov za izdelavo projekta

bi bilo zanimivo pregledati sistem, ki ga je uvedla

Slovenija – sosedje dajejo samo soglasje na pogo-

je izgradnje.

V drÏavah zahodne Evrope so soudeleÏenci pri

graditvi projektant, investitor in izvajalec, revi-

denti in nadzorni inÏenirji pa ne. Loãevanje projek-

tiranja od nadzora ni naravno. Uzakonjeno je

samo na Hrva‰kem. Delo revidentov je prav tako

del projektiranja.

UdeleÏenci pri graditvi bi morali postati tisti, ki

podpisujejo izdajanje gradbenih dovoljenj. To

morajo biti kompetentne, visoko strokovne osebe,

kot so nekdaj bili inÏenirji gradbeni‰tva.

âe projektirajo profesorji, je to treba re‰iti tako,

kot so to storili v drÏavah Evropske unije.

Profesorji v Hrva‰ki morajo imeti pravico in dol-

Ïnost, da so samostojni arhitekti in inÏenirji.
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S
ejo redne skup‰ãine IZS, ki ji je prisostvova-

lo 60 od povabljenih 85 ãlanov skup‰ãine,

so s svojo prisotnostjo poãastili tudi

pomembni gostje z Ministrstva za okolje in pro-

stor. Povabilu sta se odzvala drÏavni sekretar za

prostor g. JoÏe Novak in drÏavni podsekretar dr.

Miroslav Pregl. Minister za okolje in prostor mag.

Janez Kopaã pa je svojo prisotnost zaradi slu-

Ïbene zadrÏanosti v tujini opraviãil. Kot gost se je

povabilu odzval tudi mag. Vekoslav Koro‰ec, pred-

sednik nadzornega odbora IZS.

NOVICE,  SPOROâILA IN  VABILA

9. redna 

SKUP·âINA IZS

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec Zgoraj: DrÏavni sekretar g. JoÏe Novak med pozdravnim gov-

orom  Spodaj: Predsednik nadzornega odbora IZS mag.

Vekoslav Koro‰ec 

Kraj dogajanja:
sejna dvorana Gradbenega in‰tituta

ZRMK, Ljubljana, Dimiãeva 12

âas dogajanja:
22. maj 2002 ob 12.00 uri

Skup‰ãina je veljavno sklepala o vseh toãkah

dnevnega reda in sprejela vsa predlagana poroãila

in dokumente, ki so potrebni za nemoteno delo

InÏenirske zbornice Slovenije. Svoje delo je s

pobudami in predlogi ãlanov skup‰ãine zakljuãila

ob 13.30 uri.

Zapisnik skup‰ãine je v celoti objavljen v zakljuã-

nem delu te ‰tevilke glasila, v Uradnem listu IZS.

f
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f

Utrinki z 9. redne Skup‰ãine IZS

Razprave ãlanov skup‰ãine 

Delovno predsedstvo 9. redne seje skup‰ãine IZS âlani skup‰ãine med sejo

Vodja evidenãne sluÏbe in raãunovodja pozorno

spremljata delo skup‰ãine 
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D
a je temu res tako, se boste lahko prepriãa-

li sami, saj bomo otvoritev proslavili z

delovnim tednom v obliki strokovnih delav-

nic in Dnevom odprtih vrat.

Prisrãno vas vabimo, da se nam pridruÏite na

strokovnih delavnicah, kjer bomo izmenjali mne-

nja, pripombe in predloge za nadaljnje delo, oziro-

ma da nas obi‰ãete ob Dnevu odprtih vrat.

Prosimo vas, da svojo udeleÏbo na delavnici napo-

veste z izpolnitvijo prijavnice, ki jo do 12.9.2002

posredujete na naslov IZS, Jar‰ka cesta 10B, 1000

Ljubljana (telefaks 01/547-33-20), ali z odposlanim

sporoãilom po elektronski po‰ti na naslov

izs@izs.si.

V upanju, da se boste odzvali na‰emu vabilu in s

tem tudi osebno prispevali k uspe‰nemu delova-

nju zbornice, vas lepo pozdravljamo.

na delavnice in 
dan odprtih vrat
ob otvoritvi novih poslovnih prostorov IZS

VABILO VABILO 

PROGRAM DELOVNEGA TEDNA

DATUM TEMA DELAVNICE KOORDINATOR TERMIN

16.9.2002 Nova sistemska zakonodaja g. Roman Lebar, univ.dipl.inÏ.str. 11:00-13:00 

(ZGO, ZUreP)

18.9.2002 IzobraÏevanje ãlanov dr. Îeljko Vukeliã, univ.dipl.inÏ.rud. 11:00-13:00

(vsebinska predstavitev

Akademije za izobraÏevanje 

IZS)

19.9.2002 Dobra inÏenirska praksa mag. Barbara ·kraba, univ.dipl.inÏ.grad. 11:00-13:00 

20.9.2002 Dan odprtih vrat 11:00-15:00 

âAS PREHODA IZ POLETJA V JESEN BOMO V INÎENIRSKI ZBORNICI SLOVENIJE ZAZNAMOVALI S PRESELITVIJO V NOVE POSLOVNE PROSTORE NA

JAR·KI CESTI 10B V ZAâETKU MESECA SEPTEMBRA. NOVI PROSTORI SO VEâJI IN BOLJ PRIJAZNI, PREDVSEM PA GLEDE NA DEJAVNOST ZBORNICE

BOLJ FUNKCIONALNI, TAKO ZA ZAPOSLENE V ZBORNICI, KOT ZA VAS âLANE.

✁
PRIJAVNICA
za udeleÏbo na strokovni delavnici ob otvoritvi novih poslovnih prostorov IZS

Delavnica na temo:

1. Nova sistemska zakonodaja (ZGO, ZUreP)

2. IzobraÏevanje ãlanov (vsebinska predstavitev 

Akademije za izobraÏevanje IZS)

3. Dobra inÏenirska praksa

Osebni podatki:

IME IN PRIIMEK:

ZAPOSLEN:

NASLOV:

TELEFON/TELEFAKS:

KRAJ IN DATUM:

PODPIS:

Prosimo vas, da prijavnico do

12.9.2002 posredujete na naslov IZS,

Jar‰ka cesta 10B, 1000 Ljubljana 

(telefaks 01/ 547-33-20).
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R
edke stavbe danes zadovoljivo izpolnjujejo

poslanstvo humanizma in smisla, ki izhajata

iz omenjene odgovornosti do ãasa, discipli-

ne, okolja in druÏbe. Arhitektura je, kot kaÏe,

postala preteÏka ter premalo cenjena disciplina in

umetnost, zato arhitekti obupujemo in i‰ãemo naj-

razliãnej‰e naãine reagiranja na nehvaleÏno real-

nost. Îal so te na‰e reakcije najveãkrat v smislu

easy way out. So pa tudi izjeme. Stavba s komerci-

alnim imenom ·martinka dokazuje, da se je vredno

boriti tudi v navidez izgubljeni poziciji (podobno

kot pri nem‰kem fuzbalu) in da ima arhitektura

lahko ‰e vedno smisel (beri: uporabno vrednost in

pozitivni uãinek) tako za arhitekta kot za naroãnika

in mesto, ãe je izpolnjen bistven pogoj – da je arhi-

tekt pravi, predan svoji muzi in za njo pripravljen

na vsako Ïrtev. Kar pomeni, da za ne‰tete ure, ki

jih je namenil zasnovi, rojstvu in rasti svoje hi‰e,

ne vpra‰a po plaãilu, ampak skrbi za svoj projekt

nesebiãno, kot skrbi mati za otroka. 

Med Îalami, Jar‰ami in 
BTC-jem
Lokacija ·martinke ima lastnosti sodobnega raz-

padajoãega prostora suburbije, ki je brez obãeve-

ljavne vrednostne hierarhije, nevtralen in fra-

gmentiran. V ta prostor so vloÏene posamezne

stavbe, ambienti in ansambli kot veãji ali manj‰i

Ni Bach in ne pop, 
prej Charli Parker in bebop
·martinka arhitektov Milo‰a Florjanãiãa in Mateja Blenku‰a je sveÏa in drzna, 
pa tudi premi‰ljena in racionalna 

Miha De‰man, univ. dipl. inÏ. arh.

otoki s svojim specifiãnim internim

redom. Sosedi nove stavbe so

Pleãnikov Vrt vseh svetih v okviru

pokopali‰ãa Îale na eni strani, sose-

ska Nove Jar‰e na drugi in BTC na

tretji strani, ki so vsak zase produkt

popolnoma razliãnega ãasa in potreb. 

Nova stavba je v tem kontekstu fra-

gment, ki pa zastopa neko bolj glo-

balno celoto, tako znotraj iskanj

avtorjev kot v optiki aktualne slo-

venske arhitekture. Ne morem si kaj,

da ne bi mislil te stavbe hkrati z ne-

daleã locirano novo stavbo Gospo-

darske zbornice, kot eno od blagov-

nih znamk nove slovenske arhitektu-

re, in, z izloãenim nateãajnim projektom Florijan-

ãiãevega tima za poslovno stavbo PC Rei – izgub-

ljeno priloÏnostjo. Arhitekti so delo pridobili na

podlagi zmage na vabljenem nateãaju, pri katerem

so doloãili pahljaãasto geometrijo fleksibilne

zasnove pozidave razpotegnjenega trikotnega

stavbnega otoka med ·martinko in dvema zaledni-

ma cestama. Ob ·martinski cesti so predvideli

niÏje objekte z javno vsebino in pasaÏami, v zaled-

ju pa osrednji trg in vi‰je objekte. Realnost je

zaradi nerazumevanja in nesposobnosti prostor-

ske politike ‰la svojo pot in od ambiciozne zasno-

ve je realiziran le obravnavani objekt, ki je tako

videti, kot da bi nasedel med enodruÏinskimi hi‰i-

cami. Pa najbrÏ ta slika ne bo trajala preveã dolgo.

Glede na to, da je sosednji BTC ena najbolj propul-

zivnih con v mestu, bo prej ali slej  vrednost zem-

lji‰ã tako visoka, da bo upraviãila prestrukturira-

nje zahodnega roba ·martinske ceste. Takrat bo

na‰a stavba postala dobrodo‰el kontekstualni ele-

ment, ki bo definiral merilo in arhitekturni nivo. 

Suburbana situacija – izziv
Projekt se priãne z natanãnim oblikovanjem odno-

sa do programa. Suburbana situacija brez kvalitet

na ravni mikrolokacije pokaÏe svojo vrednost, ãe

pogledamo ‰ir‰e. Avtocesta je blizu, prav tako naj-

ARHITEKTURA JE, KOT VEDNO ZNOVA PONAVLJAM, EDEN OD

PRIVILEGIRANIH NAâINOV BRANJA IN ZAPISOVANJA KOM-

PLEKSNE REALNOSTI SEDANJEGA âASA. SKOZNJO SE MATE-

RIALIZIRATA POTREBA PO IDENTITETI IN KULTURNI DOMET -

TAKO INVESTITORJA, SKUPNOSTI, KOT ARHITEKTA. V TEM

BRANJU/PISANJU ARHITEKT UTEMELJUJE SVOJE ZNANJE,

VE·âINO, KREATIVNOST, AMBICIJE IN TUDI SREâO IN JIH

SOOâA S TEÎAVNIM PROCESOM NASTAJANJA STAVBE. 

Z dovoljenjem avtorja povzeto po ãasopisu DELO

veãji slovenski nakupovalni paradiÏ. Lega ob ·mar-

tinski cesti ponuja tudi ‰irok horizont – ko se dvi-

gne‰ nad sosednje stavbe, dobi‰ razko‰en razgled

na mesto in krajino. Stavba je gradnja za trg. To

dejstvo pomeni, da so arhitekti morali predvideti

razliãne moÏne scenarije pri gradnji in kasnej‰i

uporabi. Kako ob tem zasnovati kvalitetno arhi-

tekturo? Projekt »za trg« je zasnovan kot »opera-

tivna« taktika. Zavedajoã se realnosti izvedbe in

Ïivljenja, le-to vkljuãi Ïe v projektiranju. Zasnova je

zastavljena kot dispozitiv, pravzaprav Ïe kar kot

diagram strukture, uporabe in podobe. Ta diagram

se nato materializira v seriji logiãnih taktiãnih

potez in odloãitev. Kondenzirana diagramska za-

snova omogoãa visoko stopnjo fleksibilnosti, kot

so menjave vsebine, predelitve in zdruÏevanja itd. 

Najprej je bila zahteva investitorja, da bi dobil ãim

veã povr‰ine na dani parceli. Zato je stavba kar se

da raztegnjena v vi‰ino in tudi v ‰irino. P+2+M je

kot s ãarovnijo poveãanih na P+M+2+2M. ·irina

pomeni veãjo globino prostorov. Globina pa zahte-

va stekleno fasado-curtain wall, ki je tokrat upra-

viãena, v nasprotju s pre‰tevilnimi stavbami, ko je

njena uporaba neracionalna in izkljuãno reprezen-

tativna. Hibridnost programa hi‰e je izraÏena z

nenavadno tektonsko skladnjo. Namesto modne

enotne ‰katle s kompleksno notranjostjo so vsebi-

ne naloÏene ena na drugo. Hi‰a je sestavljena iz

dveh razliãnih, drug na drugega poloÏenih stekle-

nih kvadrov, nanju pa so preãno naloÏeni trije

polni kvadri. Spodnji podstavek, pritliãje in meza-

nin sta transparentna, konstrukcija je umaknjena

navznoter. Telo stavbe tvorita dve poslovni etaÏi z

navzven obrnjeno konstrukcijo fasade in zelenim,

delno potiskanim steklom. Na telo so naloÏeni

netransparentni sivi boksi stanovanj s temnim

za‰ãitnim steklom pred loggiami. Stanovanjske

maisonettes so na telo hi‰e naloÏene kot kontej-

nerji na tovorno ladjo, kot je duhovito ugotovil

statik Natek. Nepriãakovano, a indikativno je, da je

ta vertikalno naloÏena zasnova podobna stranski

fasadi Pleãnikovih propilej pred Îalami, kjer na

telesu stavbe stoji kolonada. 
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RUBRIKA

Kot iztrgana gesta ali nekaj zaãa-
snega 
Tloris ima osnovno delitev na kriÏ z dvema jedroma.

Jedri povezujeta vse etaÏe. V jedrih sta po dve

bateriji dvigal, od katerih ena povezuje drugo klet z

internimi garaÏami, stanovanjski vhod v pritliãju ter

maissonettes, druga pa parkirno prvo klet ter prit-

liãje, mezanin in dve etaÏi s trgovsko poslovno vse-

bino. Tako se programi ne motijo med sabo. Kon-

strukcijsko je stavba zasnovana kot armiranobe-

tonski skelet z zavetrovalnimi jedri. Plo‰ãe so dime-

nzionirane tako, da ni preklad. Nad drugim nad-

stropjem je debelej‰a plo‰ãa, ki omogoãa svobodno

razporeditev sten v maissonettah. Predelne stene

se do fasade zakljuãijo s pasom stekla, da je fasada

kontinuirana ter da se pisarne optiãno raz‰irijo in

skraj‰ajo. In‰talacije in ogrevanje so pripravljeni

fleksibilno v tleh. Dvori‰ãe s parkiri‰ãem za obisko-

valce je definirano z uvozom v parkirne kleti. Vhodi

so domiselno kombinirani z izhodi iz kleti. Vogalni

stolpiã in previs nakazujeta glavo, lice in orientacijo

na diagonalno pot, ki poteka od vhoda na Îale proti

Novim Jar‰am. Celota in detajli so zasnovani preci-

zno in pametno, pa vendar deluje stavba kot tuja in

nekako iz konteksta iztrgana gesta. Na njej so za to

krivi courbusierovski tektonski obrat, pa neobiãajna

skladnja elementov, kot so nagnjeni stebri, skulptu-

ralni nadstre‰ek uvoza v garaÏo in blindirana ãela

loÏ pred stanovanji. Skratka, stavba, ki izziva, do

katere se mora‰ opredeliti. Rad imam glasbene pri-

merjave, pomagajo mi izkristalizirati znaãaj arhi-

tekture, o kateri razmi‰ljam. Ob tej sli‰im zvoke pri-

stani‰ãa in trobljenje ladij. Hi‰a je torej bolj pristala

kot pa nasedla. Zdi se kot ladja, ki je dobro

zasnovana, zgrajena in organizirana, da kljubuje

valovom in ne izgubi kompasa. ·martinka je sveÏa

in drzna, pa tudi premi‰ljena in racionalna. Ni Bach,

pa tudi ne pop. Bolj ustreza kak Charli Parker in

bebop. Improvizacija na dano temo v jazzu?
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Objavljamo

Razpis za
podelitev nagrade 
IZS za inÏenirske
doseÏke 
in
podelitev naziva 
ãastni ãlan IZS

Predlagatelji kandidatov za nagrado IZS za inÏenirske doseÏke oziroma ãastno
ãlanstvo so Upravni odbori matiãnih sekcij, odloãitev o izboru pa sprejme
Upravni odbor IZS.

ObrazloÏitev namena in meril za podelitev nagrade oz. naziva ter postopek predlaga-
nja in izbora so doloãeni v Pravilniku o podelitvi nagrade IZS za inÏenirske doseÏke in
Pravilniku o podelitvi naziva ãastni ãlan IZS, ki sta objavljena na spletni strani IZS
(www.izs.si).

Pozivamo vas, da vloÏite va‰e predloge na naslove upravnih odborov posameznih
matiãnih sekcij in sicer do 30. septembra 2002.

Nagrade in nazivi bodo podeljeni ob Dnevu inÏenirjev in arhitektov v novembru letos.

Predsednik IZS
mag. ârtomir Remec, univ. dipl. inÏ. grad.
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66. redna seja upravnega odbora: 23.4.
2002, nadaljevanje 6.5.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov za leto 2002.
■ Sprejel je predlog delitve ostanka dohodka za

leto 2000 in 2001.
■ Sprejel je Predlog finanãnega naãrta IZS za leto

2002.
■ Na predlog Komisije za oceno vlog in na osnovi

seznama kandidatov za ãlane IZS z dne

22.4.2002 je sprejel nove ãlane in projektivna

podjetja v IZS.
■ Seznanil se je z osnutkom sprememb in dopol-

nitev statuta IZS, ki se nana‰ajo na delo disci-

plinskih organov IZS in naloÏil matiãnim sekci-

jam, da omenjeno gradivo na Upravnih odborih

matiãnih sekcij obravnavajo in sporoãijo

pripombe do konca junija 2002.
■ Sprejel je sklep o naroãilu revizije projektne

dokumentacije poru‰enega bencinskega

servisa Rudnik. Revizijo se naroãi pri Fakulteti

za gradbeni‰tvo in geodezijo, izdelana revizija

pa se preda v obravnavo toÏilcu IZS.
■ Sprejel je dnevni red in materiale za skup‰ãino

IZS. Vabilo z vsemi prilogami se mora poslati

najkasneje v torek 7.5.2002.
■ Potrdil je program Komisije za strokovne izpite

in dodatno odobril Komisiji za strokovne izpite

5 mio SIT za noveliranje programov vseh

matiãnih sekcij. 
■ Pooblastil je predsednika za pogajanja v zvezi z

vsemi zakljuãnimi deli v novih prostorih IZS.
■ Sprejel je sklep o nakupu digitalnega fotoa-

parata za potrebe glasila NOVO v IZS.
■ Sprejel je sklep, da se vsi Imeniki posameznikov

in projektivnih podjetij vseh matiãnih sekcij

objavijo kot posebna ‰tevilka glasila NOVO v

IZS.
■ Sprejel je sklep, da so ãlani Upravnega odbora

IZS ãlani Strokovnega sveta glasila NOVO v IZS.

67. redna seja upravnega odbora:
20.6.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

■ Na predlog Komisije za oceno vlog in na osnovi

seznama te komisije z dne 10.6.2002 je sprejel

nove ãlane IZS.
■ Sprejel je sklep o korespondenãnem sklepu, ki

ga bo pripravila Komisija za sistemske zakone,

o novem osnutku ZGO in ZUREP, ki bo pred-

stavljen v naslednjih dneh.
■ Sprejel je sklep o zaãetku priprav na Dan

inÏenirjev 2002.
■ Sprejel je sklep o podeljevanju nagrad na

Dnevu inÏenirjev. Nagrada se bo imenovala

NAGRADA IZS ZA GRADITEV in bo nagrajevala

kompleksne projekte, kjer je udeleÏenih veã

strok. Komisija za izobraÏevanje mora pripravi-

ti predlog meril in pravilnik za podeljevanje teh

nagrad.
■ Sprejel je sklep o podeljevanju naziva âASTNI

âLAN IZS, ki se bo prav tako podeljeval na

Dnevu inÏenirjev.
■ Sprejel je sklep, da se EUROFORUMA v

Dubrovniku udeleÏita po dva ãlana iz matiãnih

sekcij in po en ãlan vsake komisije IZS.
■ Sprejel je sklep, da se mednarodnega sreãanja

zbornic MadÏarske, Slova‰ke, Poljske, âe‰ke in

Slovenije na Poljskem udeleÏi en predstavnik

MSA.
■ Potrdil je Cenik za povraãilo stro‰kov del v

delovnih telesih IZS.
■ ZadolÏil je Komisijo za informiranje, da pripravi

predlog Cenika za povraãilo stro‰kov za

strokovne izpite.
■ Sprejel je nove povpreãne vrednosti inÏenirskih

storitvenih ur.
■ Sprejel je sklep, da se nagradi delo ãlanov

Komisije za nakup novih poslovnih prostorov.

68. redna seja upravnega odbora:
25.7.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na predlog Komisije za oceno vlog je potrdil

sklepe za vpis v Imenike IZS po seznamu te

komisije z dne 9.7.2002 in dodatnemu seznamu

z dne 23.7.2002.
■ Sprejel je sklep, da se dne 1.8.2002 izvede

dodatno usklajevanje pripomb in amandmajev

IZS za drugo branje ZGO z drÏavnim sekretar-

jem g. Novakom in drÏavnim podsekretarjem g.

Jegliãem
■ V povezavi s prej‰njim sklepom je sprejel

odloãitev, da se protestno pismo IZS, namen-

jeno MOP zaradi neupo‰tevanja pripomb IZS v

pripravi gradiva ZGO in ZUREP za drugo obrav-

navo v drÏavnem zboru, zaãasno zadrÏi.
■ Sprejme se sklep o sklicu koordinacije predsed-

nika IZS dne 20.8.2002 z namenom obravnave

Programa Komisije za pravila dobre prakse.
■ Sprejel je sklep in zadolÏil generalno sekre-

tarko, da pripravi nov Akt o sistematizaciji

delovnih mest.
■ Sprejel je sklep in zadolÏil generalno sekre-

tarko, da pripravi nov Poslovnik o delovanju

IZS.
■ Sprejel je sklep o datumu volilne skup‰ãine IZS

in zaãetku kandidacijskega postopka za vse

razpisane funkcije v IZS. Sprejel je sklep o ses-

tavi kandidacijske komisije v sestavi: dr.

Vukeliã, mag. JoÏe Lebar in MatjaÏ Sepin.
■ Sprejel je sklep o datumu izida naslednje

‰tevilke NOVO v IZS, ki mora biti zaradi objave

kandidacijskega postopka najkasneje 6.9.2002.

Osnovna tema bodo Nacionalne tarife v gra-

diteljstvu.
■ Sprejel je sklep o uradni otvoritvi prostorov

IZS, ki bo 17.9.2002. V otvoritvenem tednu se

bodo vsak dan izvajale aktivnosti za ãlane IZS v

obliki delavnic in Dneva odprtih vrat.
■ Sprejet je bil sklep, da se leto‰nji dan inÏenirjev

izvede 22. 11.2002 v Mariboru v kongresnem

centru Habakuk. Naslovna tema bo : »Razvojne

perspektive slovenskega graditeljstvu«.
■ Sprejel je deklaracijo EUROFORUMA, ki bo jeseni

v Dubrovniku.
■ Sprejel je sklep, da se Dneva ãe‰kih inÏenirjev v

Pragi udeleÏita predsednik in generalna sekre-

tarka.

32. seja upravnega odbora: 23.04.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejela je stali‰ãa v zvezi s pro‰njami za

prepis v druge matiãne sekcije oz. pro‰njami

ãlanov drugih matiãnih sekcij za dodatni vpis v

Matiãno sekcijo gradbenikov.
■ Sprejel je poroãila ãlanov o delu v komisijah

IZS.
■ Sprejel je sklep o pripravi stali‰ã v zvezi z

zavarovanjem projektantske odgovornosti.
■ Sprejel je sklep o sofinanciranju Mednarodnega

simpozija o Mihaelu ·truklju, prvem slovenske-

mu inÏenirju gradbeni‰tva.
■ Sprejel je informacijo o analizi prisotnosti na

sejah in pozval ãlane UO MSG, da pooblastijo

svojega namestnika, ãe ne morejo priti na sejo.
■ Sprejel je seznam delegatov Matiãne sekcije

gradbenikov za skup‰ãino IZS.
■ Sprejel je sklep, da se v sodelovanju s

Statistiãnim uradom RS ustanovi Sosvet za sta-

tistiko gradbeni‰tva.

Novice s sej
upravnega odbora IZS in 
upravnih odborov matiãnih 
sekcij

UPRAVNI ODBOR IZS

MATIâNA SEKCIJA GRADBENIKOV (MSG)

f

NOVICE,  SPOROâILA IN  VABILA
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7. seja upravnega odbora: 8.5.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je informacijo o imenovanju nove gen-

eralne sekretarke mag. Barbare ·kraba.
■ Sprejel je sklep o zahtevi po pisnem pojasnilu

Predloga finanãnega naãrta IZS ‰e pred sejo

skup‰ãine IZS in doloãil delegate za sejo

skup‰ãine IZS.
■ Sprejel je sklep, da morajo ãlani do 25.5.2002

sporoãiti imena kandidatov za skupino eksper-

tov iz MSTeh.
■ Sprejel je pobudo g. Peãovnika, da se v glasilu

NOVO v IZS objavijo doseÏki graditeljstva iz

posameznik strok.
■ Seznanil se je z dejavnostjo Komisije za dobro

prakso in Komisije za izobraÏevanje in sprejel

pobudo, da bo ena od naslednjih sej UO MSTeh

v prostorih Krke d.d. v Novem Mestu.

8. seja upravnega odbora: 10.7.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

■ Sprejel je sklep v zvezi s ãlani, ki imajo oznako

T, da takoj uredijo status v skladu s predhodni-

mi pozivi, v nasprotnem primeru se jih bri‰e s

seznama MSTeh.
■ Sprejel je sklep, da se opravi razgovor s

predsednikom MSGeo, vezan na problematiko

ãlanov z oznako TD. Do takrat se zadrÏi vpis

geodetov v MSTeh.
■ Sprejel je sklep, da pripravljalne seminarje za

pripravo na strokovni izpit za sanitarne inÏenir-

je izvaja In‰titut za sanitarno inÏenirstvo.
■ Sprejel in potrdil je osnutke sprememb in

dopolnitev pravilnikov in poslovnikov s podroã-

ja disciplinskih zadev.
■ Zavrnil je sklep Komisije za strokovne izpite v

zvezi z opravljanjem strokovnega izpita

prometnih inÏenirjev in predlagal, da omenjeni

inÏenirji opravljajo izpit v okviru matiãne sekci-

je gradbenikov.

8. seja upravnega odbora: 25.4.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

lematiki razpravlja na Zboru matiãne sekcije.
■ Sprejel je sklep o sklicu Zbora matiãne sekcije

11. junija 2002.
■ Sprejel je predlog sprememb Pravilnika o

opravljanju strokovnih izpitov, ki ga mora

potrditi Zbor matiãne sekcije.
■ Pozval je predsednika Strokovnega sveta

MSGeo, da predlaga na zboru matiãne sekcije

morebitne spremembe Pravilnika o delu

strokovnega sveta MSGeo.
■ Sprejel je sklep, da ãlani MSGeo pripravijo dva

ãlanka za glasilo NOVO v IZS, in sicer o minimal-

nih tarifnih pogojih za geodetske storitve in

Strokovnem svetu MSGeo.

3. zbor Matiãne sekcije geodetov:
Poljãe, 11.06.2002

Zbor matiãne sekcije geodetov je sprejel nasled-

nje pomembne sklepe:

■ Sprejel je Poroãilo o delu Matiãne sekcije geo-

detov za obdobje med 2. in 3. zborom matiãne

sekcije.
■ Sprejel je Finanãno poroãilo o delu Matiãne sek-

cije geodetov za obdobje med 2. in 3. zborom

matiãne sekcije.
■ Sprejel je Program dela Matiãne sekcije geo-

detov za leto 2002.
■ Sprejel je Poroãilo o delu Strokovnega sveta

geodetov za obdobje med 2. in 3. zborom

matiãne sekcije.
■ Sprejel je predlog sprememb Pravilnika o delu

Strokovnega sveta MSGeo.
■ Sprejel je Poroãilo o delu Komisije za strokovne

izpite MSGeo za obdobje med 2. in 3. zborom

matiãne sekcije.
■ Sprejel je predlog sprememb Pravilnika o

opravljanju strokovnih izpitov MSGeo.
■ Sprejel in potrdil je dopis drÏavnemu sekretarju

g. JoÏetu Novaku v zvezi z ustanovitvijo

samostojne geodetske zbornice.
■ Sprejel je predlog amandmajev Matiãne sekcije

geodetov na ZGO in ZUReP.
■ Sprejel je sklep o ustavitvi nadaljnje procedure

za sprejem Minimalnih tarifnih pogojev za geo-

detske storitve. Pooblastil je pogajalsko

skupino, da na osnovi izdelanih ekonomskih in

strokovnih analiz pristopi k direktnim pogajan-

jem o tem pravilniku z drÏavnim sekretarjem

Novakom oz. ministrom Kopaãem.
■ Sprejel je sklep o sprejemu Priporoãila v zvezi z

dopolnitvami veljavnega cenika za geodetske

storitve z rokom veljavnosti do sprejema

Pravilnika o minimalnih tarifnih pogojih za geo-

detske storitve.
■ Sprejel je Poroãilo o delu Strokovno posveto-

valnega telesa MSGeo, ãlanom za opravljeno

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV TEHNOL-
OGOV IN DRUGIH INÎENIRJEV (MSTteh)

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV RUDAR-
JEV IN GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

■ Sprejel je informacijo o sprejetih sklepih UO

IZS.
■ Potrdil je delegate MSRG za sejo skup‰ãine IZS.
■ Sprejel je sklep o zamenjavi Ale‰a Bergerja kot

ãlana Komisije za sistemske zakone in Komisije

za oceno vlog in na to mesto imenoval Simono

Markiã.
■ Sprejel je informacijo o poslovnih prostorih IZS

in imenovanju nove generalne sekretarke mag.

Barbare ·kraba.
■ Imenoval je eksperte s podroãja rudarstva, ki

bodo sodelovali v skupni komisiji ekspertov IZS.

9. seja upravnega odbora: 20.6.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Seznanil se je s sklepi UO IZS in Skup‰ãine IZS.
■ Sprejel je informacijo geologov o vkljuãevanju

v delo MSRG, ki sta jo predstavila predstavnika

mag. J. Sadnikar in D. Ocepek.
■ Sprejel je sklep o sodelovanju geologov pri delu

UO MSRG. Znotraj Matiãne sekcije rudarjev in

geotehnologov bodo organizirali svojo komisi-

jo, ki bo financirana s sredstvi MSRG. Za veãjo

razpoznavnost geologije kot stroke znotraj IZS

(svoj Ïig) pa bodo poãakali do sprejetja novega

Zakona o graditvi objektov.

11. seja upravnega odbora: 7.5.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da se ãlani Strokovnega sveta

MSGeo udeleÏijo izobraÏevanja (Standardi in

metapodatki). Stro‰ke kotizacije pokrije MSGeo. 
■ Obravnaval in potrdil je gradiva za Skup‰ãino

IZS in doloãil delegate MSGeo za skup‰ãino IZS.
■ Sprejel je seznam ekspertov oz. revidentov s

podroãja geodezije, ki bodo delovali v Komisiji

ekspertov in revidentov v IZS.
■ Sprejel je Finanãno poroãilo Matiãne sekcije

geodetov za leto 2001.
■ Sprejel je Program dela Matiãne sekcije geo-

detov za leto 2002 in Osnove finanãnega naãrta

MSGeo za leto 2002.
■ Sprejel je sklep o uvedbi permanentnega izo-

braÏevanja za ãlane MSGeo in zadolÏil predsed-

nika, da skliãe skupni sestanek GIZ geodetskih

izvajalcev, IzobraÏevalnega sredi‰ãa za geo-

matiko in MSGeo, da se dogovorijo za izvedbo

izobraÏevanja.
■ V zvezi s konãano drugo medresorsko obravna-

vo Minimalnih tarifnih pogojev za geodetske

storitve je sprejel sklep, da se o omenjeni prob-

MATIâNA SEKCIJA GEODETOV (MSGeo)
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delo izrekel vse priznanje in jih pooblastil za

nadaljevanje zaãetega dela.
■ Pooblastil je UO MSGeo, da razi‰ãe moÏnosti

vloÏitve predloga sprememb Zakona o javnih

cestah na Ministrstvo za promet in zveze.

28. seja upravnega odbora: 16.4.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

■ Sprejel je informacijo o predlaganih besedilih

ZGO in ZUREP in zadolÏil predsednika, da v

Komisiji za sistemske zakone ‰e naprej posku‰a

uveljavljati pripombe Matiãne sekcije elek-

troinÏenirjev, ki so bile predhodno Ïe obliko-

vane.
■ Sprejel je informacijo o delu ãlanov MSE v

komisijah IZS.
■ Sprejel je sklep o imenovanju delovne skupine

MSE za pregled Predloga priroãnika za oceno

investicij in revizijo MTP.
■ Sprejel je sklep o organizaciji seminarjev v

Mariboru in Ljubljani. Tema seminarjev bo

Projektiranje telekomunikacijskih instalacij in

Inteligentne zgradbe.
■ Sprejel je sklep o udeleÏbi na skup‰ãini IZS in

doloãili delegate, ki bodo na skup‰ãini zastopali

MSE.

30. seja upravnega odbora: 26.3.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

■ Sprejel je informacijo o delu predstavnikov MSS

v komisijah. 
■ Sprejel je sklep o honorarni zaposlitvi g. Kalana

za delo v MSS.
■ Sprejeli je informacijo o nakupu in opremljanju

novih prostorov IZS.
■ Sprejel je poroãilo o delovanju regijskih

odborov MSS.

31. seja upravnega odbora: 28.5.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTROINÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA STROJNIH 
INÎENIRJEV (MSS)

■ Sprejel je informacijo o delu delovne skupine

MSS za uveljavljanje in razvoj tarifnega pravil-

nika in sprejel sklep, naj delovna skupina z

delom nadaljuje.
■ Imenoval je ãlana MSS za sodelovanje v delovni

skupini IZS za pripravo Pravilnika o podrobnej‰i

vsebini projektne dokumentacije.
■ Sprejel je poroãilo ãlanov komisij IZS o delu v

teh komisijah, kakor tudi poroãilo o opremi

poslovnih prostorov IZS in imenovanju nove

generalne sekretarke.
■ Sprejel je sklep o sklenitvi pogodbe za

vzdrÏevanje in aÏuriranje standardoteke.

15. seja upravnega odbora: 11.4.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da se za namestnika ãlana UO

MSA za podroãje krajinske arhitekture imenuje

krajinskega arhitekta Janeza Dolinarja.
■ Sprejel je sklep, s katerim MSA ne daje soglasja

k predlogu delitve ostanka dohodka IZS, kot ga

je predlagal UO IZS. Zahtevajo delitev ostanka

dohodka po sekcijah sorazmerno s ‰tevilom

ãlanstva.
■ Sprejel je sklep o dodatni ãlanarini MSA za leto

2002, ki zna‰a 23.000 SIT.
■ Sprejel je Finanãni plan MSA za leto 2002, v

katerem so uravnoteÏeni prihodki in odhodki.
■ Sprejel je sklep, da Komisija za notranjo organi-

zacijo in finanãni plan pripravi polletno poroãi-

lo o delovanju matiãne sekcije.
■ Sprejel je sklep, da se v glasilu NOVO v IZS

lahko objavijo povzetki zapisnikov UO MSA.
■ Sprejel je sklep, da se sreãanja zbornic treh

deÏel v Trevisu udeleÏi Marjan Vrabec.

16. seja upravnega odbora: 7.5.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, o predlaga Zboru sekcije, da se

del obresti od depozita za nakup poslovnih

prostorov MSA nameni za nateãajno dejavnost,

ostanek pa za nakup poslovnih prostorov.
■ Sprejel je sklep, da se pospe‰i aktivnosti za

nakup poslovnih prostorov. Nakup bi moral biti

realiziran ‰e v letu 2002.
■ Sprejel je sklep o izvedbi Zbora Matiãne sekcije

arhitektov, ki bo 16. maja 2002 v veliki dvorani

Mednarodnega centra. Sprejel je tudi predlog

sestave delovnih organov 6. Zbora MSA.
■ Sprejel je sklep o vi‰ini prispevka za Pleãnikov

sklad v skladu s predhodnimi sklepi UO MSA.

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV (MSA)

f

■ Sprejel je sklep o vloÏitvi kazenske prijave za

vse udeleÏence razpisa Ljubljanskega

Stanovanjskega sklada. Prijavo bodo naslovili

toÏilcu IZS v obravnavo.
■ Sprejel je odstop predsednika Komisije za

notranjo organizacijo in finanãni plan MSA in

sklep o zaãetku postopka za izbor novega ãlana

UO MSA.
■ Potrdil je seznam ãlanov, ki se bodo udeleÏili

Skup‰ãine IZS kot delegati Matiãne sekcije

arhitektov.

17. seja upravnega odbora: 16.5.2002

Upravni odbor je na seji obravnaval problematiko

Nove zakonodaje
■ Sprejel je informacijo o zadnjih besedilih

zakonskih predlogov ZGO in ZUreP in doloãil

potrebne dopolnitve za naslednje vsebinske

sklope:

• strokovni nadzor nad gradnjo; izdelati pravi-

la za omenjeni nadzor, ki bi se izvajal v

okviru arhitekturnega biroja -  26. ãlen

zakona na novo napisati, 

• samostojni poklic iz dejavnosti; arh. Gregor

Bergant je zadolÏen za usklajevanje in

pripravo pripomb v amandmajski obliki, v

sodelovanju s pravnikom,

• javni nateãaji in razpisi; uvesti pravila za

imenovanje ãlanov Ïirije; v Ïirijo naj bi bili

imenovani le ãlani strokovne zbornice, 

• licence samostojne zbornice arhitektov

(ZAPS); urediti z registrom dejavnosti,

• podroãje izkljuãevanj; uveljavitev cenika ter

omejitev "komercialno-profitne" dejavnosti.

18. seja upravnega odbora: 4.6.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da seje organov MSA po

analogiji z IZS niso javne, zato na seje ne bodo

vabili neãlanov UO MSA. Ta sklep se posreduje v

preveritev pravni sluÏbi.
■ Seznanil se je besediloma ZGO in ZUreP za

drugo branje v parlamentu in sprejel pripombe

MSA na predlagana zakonska besedila.
■ Sprejel je pobude Zbora MSA po ãim bolj trans-

parentnem finanãnem delovanju MSA in sklenil

povabiti organizatorja dela, kot zunanjega

sodelavca MSA, da predstavi ponudbo.
■ Sprejel je sklep, da naj do naslednje seje UO

MSA ãlani predloÏijo svojo vizijo nadaljnjega

dela Matiãne sekcije arhitektov.
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19. seja upravnega odbora: 18.6.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:

■ Seznanil se je z zapisni‰ko ugotovitvijo Volilne

komisije MSA, da je za predsednika Komisije za

notranjo organizacijo in finanãni plan MSA

nadomestno izvoljen BoÏo Podlogar.

Predstavljen je bil program dela te komisije, ki

so ga ãlani UO soglasno potrdili. Na osnovi

sklepov zbora MSA je Komisija za notranjo

organizacijo in finanãni plan zadolÏena priprav-

iti spremembe in dopolnitve Finanãnega plana

MSA za leto 2002. 
■ Sprejel je sklep, da je vabila za Zbor matiãne

sekcije skupaj z gradivi potrebno poslati vsaj 14

dni pred sejo.
■ Sprejel je sklep, da morata biti finanãni plan in

realizacija prikazana po raãunovodskih stan-

dardih. Vsi nosilci programov so zadolÏeni za

sprotno spremljanje porabe sredstev.
■ Sprejel je sklep, da mora predsednik Komisije

za notranjo organizacijo in finanãni plan sode-

lovati na sejah Upravnega odbora IZS, kadar ta

obravnava finanãne teme.
■ Sprejel je sklep, da pripravijo seznam vseh

sprejetih sklepov UO MSA in pregled realizacije

teh sklepov.
■ Sprejel je sklep, da mora vsaka delovna komisi-

ja sprejeti poslovnik o delu komisije. Osnova za

to je osnutek Poslovnika o delu komisije za

dobro prakso MSA.
■ Sprejel je sklep, da ob morebitni odsotnosti

predsednika UO MSA finanãne dokumente pod-

pisuje predsednik Komisije za notranjo organi-

zacijo in finanãni plan.
■ Sprejel je sklep, da se odloãitev o nakupu

poslovnih prostorov prenese v razpravo o viziji

nove samostojne Zbornice za arhitekturo in

prostor.

20. seja upravnega odbora: 3.7.2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Seznanil se je z novim ãistopisom zakonskih

besedil ZGO in ZUReP za drugo branje.

Pretehtal jih je s stali‰ãa MSA in ugotovil, da je

v ZGO potrebno vnesti ‰e naslednje zadeve:
■ opredelitev stroke na osnovi javnega interesa,
■ opredelitev statusa samostojnega arhitekta,
■ omejitve za gospodarske druÏbe,
■ opredelitve obsega dela arhitektov po modelu

HOAI.
■ ZadolÏil je predsednika, da pridobi podatke oz.

dopolni predlog za dodatni najem poslovnih

prostorov v okviru sedanje lokacije na

Dunajski. 

■ Sprejel je sklep, da se zbirka predpisov, ki jo

pripravlja Komisija za strokovne izpite MSA kot

gradivo za strokovni izpit, ãim hitreje prenese v

digitalno obliko. Dostopna bi morala biti tudi

preko spletne strani MSA, saj je uporabna za

vse projektante, ne samo za tiste, ki opravljajo

strokovni izpit.

Novice s sej 
delovnih komisij IZS

52. seja komisije: 10.6.2002 
in
53. seja komisije: 9.7.2002 
in
54. seja komisije: 23.7.2002

Komisija je na svojih sejah obravnavala vse vloge,

ki so prispele na naslov zbornice za vpis v Imenike

IZS. Prav tako je obravnavala vse spremembe pri

Ïe obstojeãih ãlanih in pregledala dokazila in

pro‰nje za podalj‰anje veljavnosti dodatnih Ïigov

za poobla‰ãene geodete. Upravnemu odboru IZS je

pripravila sklep za sprejem novih ãlanov in spre-

membe oz. prenehanje ãlanstva za nekatere Ïe

obstojeãe ãlane IZS.

1. seja komisije: 4.4.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je sklep, da se Poslovnik o delu

Komisije za informiranje sprejme na eni od pri-

hodnjih sej, potem ko bo zaposlen nov general-

ni sekretar, ki bo pomagal pri pripravi poslovni-

ka.
■ Sprejela je sklep, da bo v letu 2002 organizirala

dve predavanji z naslednjo vsebino:

• Doloãitev investicijske vrednosti in izraãun

cene projektne dokumentacije,

• Pridobitev naziva EUROINÎENIR.

2. seja komisije: 25.4.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:

■ Obravnavala je predlog Poslovnika o delu

Komisije za informiranje in sprejela njegovo

preãi‰ãeno besedilo.
■ Sprejela je sklep o organiziranju predavanja

Pridobitev naziva EUROINÎENIR, ki mora biti

organizirano do 15. junija 2002.
■ Seznanila se je s projektom TWINNING, ki pote-

ka v sodelovanju slovenske in bavarske

inÏenirske zbornice.

3. seja komisije: 20.6.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je spremembo sklepa o organizaciji

predavanja Pridobitev naziva EUROINÎENIR.

Predavanje ni bilo izvedeno do 15. junija 2002

zaradi bolezni predavatelja. Novi rok za izved-

bo predavanja je konec septembra 2002.
■ Sprejela je pobudo g. Voljãanka o organizaciji

predavanja o EX za‰ãiti.
■ Sprejela je pobudo mag. Andreja Goljarja o

organizaciji predavanja o centralnih sesalnih

sistemih.
■ Sprejela je pobudo g. Avãina o organizaciji izo-

braÏevanja za pridobitev spriãevala ECDL

(European Computer Driving Licence).
■ Sprejela je sklep, da se naslednja seja Komisije

za informiranje organizira na sedeÏu

IzobraÏevalnega centra elektrogospodarstva

Slovenije.
■ Sprejela je informacijo o Ïe izvedeni Strokovni

delavnici o toplotni za‰ãiti in uãinkoviti rabi

energije v stavbah, ki smo jo organizirali skupaj

z ZRMK. Predavanja se je udeleÏilo tudi 33

ãlanov IZS, ki so preko Komisije za informiranje

imeli subvencionirano kotizacijo.

18. seja komisije: 18.6.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je sklep, da diplomanti vi‰jih

strokovnih ‰ol elektro, strojne in gradbene

stroke, ki so pridobili naziv inÏenir, lahko

opravljajo strokovne izpite pri IZS.
■ Sprejela je sklep o pripravi izpitnih programov

za tehnike, ki so se vpisali po ZGO-C. Rok za

izdelavo programa je 15. september 2002.

Program mora vsebovati:

1. pisni izpit v obsegu 6 ur in zagovor,

2. ustni izpit iz predmeta Investicijski procesi

in vodenje projektov,

3. ustni izpit iz tehniãnih predpisov in standardov.
■ Sprejela je sklep, da prometni inÏenirji ne

morejo opravljati strokovnega izpita po obsto-

jeãih programih. V okviru MST naj oblikujejo

svojo komisijo in predloÏijo svoj program

opravljanja strokovnih izpitov.

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

f
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■ Sprejela je sklep, da se predsedniku Komisije za

strokovne izpite dr. Reflaku odobri udeleÏba na

Euroforumu oktobra v Dubrovniku.

6. seja komisije: 23.4.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je sklep, da se avtorski ãlanki v glasilu

NOVO v IZS honorirajo na osnovi Pravilnika o

finanãnem poslovanju IZS (51. ãlen).
■ Sprejela je sklep o izdelavi kompletnega

finanãnega poroãila prve ‰tevilke glasila NOVO

V IZS, ki mora biti predloÏen na naslednji seji

Komisije za informiranje.
■ Sprejela je sklep, da se druga ‰tevilka glasila

pripravi do poãitnic (junij 2002).
■ Sprejela je sklep, da vsi ãlani Komisije za

informiranje poskrbijo za prenovo spletnih

strani matiãnih sekcij (vsak za svojo sekcijo).

Rok za izvedbo je konec avgusta.
■ Sprejela je sklep o izdelavi Poroãila o uporabi

spletnih strani IZS.
■ Sprejela je sklep o predlogu UO IZS za nakup

digitalnega fotoaparata za potrebe glasila

NOVO V IZS.
■ Pozvala je ãlane komisije, naj predajo poroãilo

o opravljenih urah za Komisijo za informiranje,

da jih bo predsednik lahko predal v izplaãilo.

7. seja komisije: 20.6.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je finanãno poroãilo ob izdaji prve

prenovljene ‰tevilke glasila NOVO V IZS.
■ Sprejela je informacijo o izdaji druge, »poseb-

ne« ‰tevilke glasila – IMENIK âLANOV IZS.
■ Sprejela je program priprave tretje ‰tevilke

glasila - osrednja tema bodo NACIONALNE TAR-

IFE V GRADITELJSTVU, nosilni ãlanek pa bo

napisal g. Peãovnik.
■ Sprejela je sklep, da predsednik opravi razgov-

or z novo generalno sekretarko v zvezi z delom

Komisije za informiranje in izdajanjem ãasopisa

NOVO V IZS.
■ Sprejela je sklep o izvedbi sestanka z generalno

sekretarko (g. Grilc, g. Cerov‰ek, ga. ·kraba) v

zvezi z aktiviranjem in aÏuriranjem spletnih

strani IZS.

19. seja komisije: 18.4.2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je sklep, s katerim prosijo UO IZS, naj

naloÏi matiãnim sekcijam obvezno obravnavo

naslednjih osnutkov sprememb in dopolnitev:

1. Statuta IZS,

2. Pravilnika o podrobnej‰i doloãitvi disciplin-

skih zadev,

3. Poslovnika o delu disciplinskega toÏilstva,

4. Poslovnika o organizaciji in delu disciplinske

komisije,

5. Poslovnika o organizaciji in delu disci-

plinskega sodi‰ãa.
■ Sprejela je ugotovitev, da je komisija pristojna

za obvezno razlago statuta, aktov in sklepov

IZS, ni pa pristojna za obravnavanje kr‰itev teh

aktov.
■ Sprejela je ugotovitev, da so bile volitve v MSA

izvedene v skladu s sklepi, hkrati pa ugotavlja-

jo, da podpredsednik MSA ni bil voljen, ãeprav

statut IZS to predvideva.
■ Sprejela je sklep, s katerim nalaga MSA, da do

prihodnjih volitev svojih funkcionarjev popravi

svoje akte v smislu prej‰njega sklepa.

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE IZS

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS
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Uradni list
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KAZALO

Razpis volitev 38

Objava razpisa

Zapisnik skup‰ãine IZS 39

Zapisnik

Amandmaji na ZGO 41

ZGO, ZUREP- podzakonski 
predpisi 50

Predstavitev novih komisij 
IZS s ãlani 51

âlani novih komisij IZS

Nateãaji 52

Razpisi nateãajev in rezultati
Objava nateãajev

PREDSEDNIKA IZS, PODPREDSEDNIKA IZS,
KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK SKUP·âINE ZBORNICE,
KANDIDATA V VOLILNO TELO ZA IZVOLITEV âLANA DRÎAVNEGA SVETA RS

OBVESTILO O ZAâETKU 
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

Kandidacijska komisija InÏenirske zbornice Slovenije v sestavi:
- dr. Îeljko Vukeliã, univ. dipl. inÏ. rud. - predsednik,
- mag. JoÏe Lebar, uni. dipl. inÏ. el. - ãlan,
- MatjaÏ Sepin, univ. dipl. inÏ. grad. - ãlan,

skladno s Statutom IZS obve‰ãa ãlane IZS o zaãetku kandidacijskega postopka za
izvolitev:
- predsednika IZS, 
- podpredsednika IZS, 
- Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine zbornice in 
- kandidata v volilno telo za izvolitev ãlana DrÏavnega sveta RS.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se izvede pred volitvami, ki bodo v oktobru
2002.

Kandidacijska komisija poziva ãlane IZS, da sodelujejo v kandidacijskem postopku
skladno s Statutom IZS in da Kandidacijski komisiji predlagajo kandidate za zgoraj
navedena mesta.

Rok za vlaganje kandidatur na naslov InÏenirska zbornica Slovenije, Kandidacijska
komisija, Jar‰ka cesta 10b, 1000 Ljubljana, je 30 dni po objavi v ãasopisu NOVO V IZS.

Ljubljana, 12.8.2002

Predsednik Kandidacijske komisije IZS
dr. Îeljko Vukeliã, univ. dipl. inÏ. rud.

VOLITVE
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9. redne Skup‰ãine InÏenirske 
zbornice Slovenije

Seja je potekala 22.5.2001 v Ljubljani, v prostorih GI-
ZRMK, v sejni dvorani na Dimiãevi 12 v Ljubljani.

Seja se je priãela ob 12.00 uri in je bila zakljuãena ob
13.30 uri.

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, je otvoril
9. redno sejo Skup‰ãine IZS. Pozdravil je vse prisotne
ãlane, ‰e posebej prisotne goste, in sicer drÏavnega
sekretarja za okolje in prostor g. JoÏeta Novaka,
drÏavnega podsekretarja dr. Miroslava Pregla ter
predsednika nadzornega odbora mag. Vekoslava
Koro‰ca. 

PRISOTNOST âLANOV SKUP·âINE:
Na skup‰ãini je bilo od vabljenih 85 ãlanov prisotnih
60 ãlanov skup‰ãine, od tega veã kot polovica iz
vsake matiãne sekcije, zato je bila skup‰ãina sklepã-
na.

PREDSEDNIK IZS
mag. ârtomir Remec, univ. dipl. inÏ. grad. 1

MATIâNA ·TEVILO

SEKCIJA âLANOV MS SKLEPâNOST

MS arhitektov, 
urbanistov in
krajinskih arhitektov 11 je sklepãna
MS gradbenih inÏenirjev 11 je sklepãna
MS strojnih inÏenirjev 7 je sklepãna
MS elektroinÏenirjev 8 je sklepãna
MS inÏenirjev tehnologov 
in drugih inÏenirjev 9 je sklepãna
MS geodetov 6 je sklepãna
MS inÏenirjev rudarjev
in geotehnologov 7 je sklepãna
SKUP·âINA 60 JE SKLEPâNA

PRISOTNOST GOSTOV:

VABLJENI GOSTI

prisotni:
- drÏavni sekretar Ministrstva za okolje in prostor, 

g. JoÏe NOVAK
- drÏavni podsekretar, dr. Miroslav PREGL
- predsednik Nadzornega odbora, 

mag. Vekoslav KORO·EC

odsotni:
- Minister za okolje in prostor, mag. Janez KOPAâ

opraviãeno odsoten
- predsednik Komisije za spremembe in dopolnitve

Statuta IZS, g. AmbroÏ KORITNIK

OSTALI GOSTI

prisotni:
- ga. Jana PIPP, univ. dipl. inÏ. arh.
- ga. Mira STANTIâ, univ. dipl. inÏ. arh.
- ga. Petra PA·KULIN, univ. dipl. inÏ. arh.
- g. Ricardo TOM·Iâ, univ. dipl. inÏ. arh.

SEZNAM âLANOV SKUP·âINE:

PREDSEDNIK IZS

- mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad. (pris-
oten)

MS ARHITEKTOV, URBANISTOV 

IN KRAJINSKIH ARHITEKTOV

prisotni:
- dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
- mag. Janez  LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.
- mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. inÏ. arh.
- namesto ga. Andreje JUG, 

g. Ale‰ ÎETKO, univ. dipl. inÏ. arh. 
- mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh.
- g. Iztok RAJ·TER, univ. dipl. inÏ. arh.
- ga. Milena TODORIâ TOPLI·EK, univ. dipl. inÏ. arh.
- g. Marjan VRABEC, univ. dipl. inÏ. arh.
- g. Boris LORKOVIâ, univ. dipl. inÏ. arh.
- ga. Katarina LANGUS, univ. dipl. inÏ. arh.
- g. Janez DOLINAR, univ. dipl. inÏ. arh.

odsotni:
- g. Boris ·KOLARIS, univ. dipl. inÏ. arh.

MS GRADBENIH INÎENIRJEV 

prisotni: 
- g. Gorazd HUMAR, univ. dipl. inÏ. grad.
- mag. Gojmir âERNE, univ. dipl. inÏ. grad. 
- dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
- dr. Branko ZADNIK, univ. dipl. inÏ. grad. 
- prof. Vuka‰in AâANSKI, univ. dipl. inÏ. grad. 
- g. Peter KOREN, univ. dipl. inÏ. grad.
- ga. Meta ZAJC POGORELâNIK, univ. dipl. inÏ. grad. 
- g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.  
- g. Rajko ÎIGANTE, univ. dipl. inÏ. grad.
- ga. Marjetka SAJE, univ. dipl. inÏ. grad.
- g. Marko JAKOB, univ. dipl. inÏ. grad.

odsotni:
- g. Marjan PIPENBAHER, univ. dipl. inÏ. grad.

MS STROJNIH  INÎENIRJEV

prisotni:
- g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
- g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Vladimir JAMA, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Vladimir VASTL, univ. dipl. inÏ. str.
- g. JoÏef  KOTAR, inÏ. str.
- ga. Nada MEDVED, univ. dipl. inÏ. str.

odsotni:
- g. Miro PIRNAR, univ. dipl. inÏ. str. 

(opraviãeno odsoten)
- dr. Franc Hrovatin, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Danijel MUR·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.

(opraviãeno odsoten)
- g. Ferdo KAC, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Marko AGOSTINI, univ. dipl. inÏ. str.

MS ELEKTROINÎENIRJEV

prisotni:
- g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.

- mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
- g. Viktor DRA·LER,  univ. dipl. inÏ. el.
- Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el.
- mag. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el.
- mag. Borut ZEMLJARIâ, univ. dipl. inÏ. el.
- namesto g. Ivana KOREâIâA, 

mag. Hailu KIFLE, univ. dipl. inÏ. el.
- namesto g. Franca JUVANA, 

g. Du‰an BERNARD, univ. dipl. inÏ. el.

odsotni:
- g. TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el.
- g. Anton GRILJ, univ. dipl. inÏ. el.
- g. Ivo BLAÎEVIâ, univ. dipl. inÏ. el.
- g. Ale‰ MATU·, univ. dipl. inÏ. el.

MS INÎENIRJEV TEHNOLOGOV 

IN DRUGIH INÏENIRJEV 

Prisotni:
- g. Roman LEBAR, univ. dipl. kem. tehnol.
- g. Peter PEJAKOV, univ. dipl. inÏ. gozd.
- g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
- g. Borut ZULE, univ. dipl. kem. tehnol.
- dr. Anton Ignacij RECELJ, univ. dipl. inÏ. fiz.
- mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
- g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ. el.
- mag. Alenka KRAMARIâ, univ. dipl. inÏ. kem.

tehnol.
- g. Samo OBLAK, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.

odsotni:
- mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
- g. Alojz MEDIC, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
- g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
- g. Andrej LESNIK, univ. dipl. inÏ. les.
- g. Janez ·EME, univ. dipl. inÏ. gozd.

MS GEODETOV

prisotni:
- g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
- namesto mag. MatjaÏa HRIBARJA, 

g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod.
- namesto g. Dominika BOVHE, 

g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Stojan BO·NIK, univ. dipl. inÏ. geod. 
- namesto g. Branka KOVAâA, 

g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod.

odsotni:
- g. Viktor JEREB, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Valter PODBR·âEK, univ. dipl. inÏ. geod. 
- g. Iztok POÎAUKO, univ. dipl. inÏ. geod.
- mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.
- g. Marjan FLEGAR, univ. dipl. inÏ. geod.

MS INÎENIRJEV RUDARJEV IN 

GEOTEHNOLOGOV

prisotni:
- dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. 

Skup‰ãina IZS - zapisnik
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- namesto dr. Evgena DERVARIâA, 
g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud.

- g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Ivan OSREâKI, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Jurij ·PORIN, univ. dipl. inÏ. rud.

odsotni:
- g. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. JoÏe VELIKONJA, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. TomaÏ BEGU·, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Sreãko KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud.
- g. Bojan JELEN, univ. dipl. inÏ. rud.

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu predal
besedo drÏavnemu sekretarju Ministrstva za okolje in
prostor g. JoÏetu Novaku. DrÏavni sekretar je na
kratko predstavil nekatere novosti v Zakonu o gradi-
tvi objektov in Zakonu o urejanju prostora ter nave-
del, da sta oba zakona v drugem branju. Navedena
zakona je potrebno ãim prej sprejeti, ker je to tudi
ena od zahtev evropske skupnosti. Poudaril je, da je
sedaj ‰e ãas za usklajevanje in predlaganje aman-
dmajev, da ne bi kasneje prihajalo do nepotrebnih
zapletov. G. Novak je povedal, da bo verjetno zakon
sprejet Ïe jeseni. DrÏavni sekretar je pohvalil sodelo-
vanje med ministrstvom in zbornico ter zaÏelel uspe-
‰no delo tudi v prihodnje.

Predsednik se je zahvali drÏavnemu sekretarju ter
predlagal v vabilu navedeni dnevni red, ki so ga vsi
navzoãi brez pripomb potrdili:

DNEVNI RED:

1.) Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja zapis-
nika 8. redne seje skup‰ãine in izvolitev delovne-
ga predsedstva. 

2.) Potrditev Rebalansa finanãnega naãrta zbornice
za leto 2001.

3.) Potrditev Zakljuãnega raãuna zbornice za leto
2001.

4.) Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in
drugih prispevkov za leto 2002.

5.) Sprejem Finanãnega naãrta zbornice za leto
2002.

6.) Poroãilo o delu Upravnega odbora zbornice.
7.) Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

Sklep ‰t. 111:
Potrdi se dnevni red skup‰ãine.

1.) Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja zapis-
nika 8. redne seje skup‰ãine in izvolitev delovne-
ga predsedstva. 

Poroãilo overovatelja zapisnika 8. redne seje
skup‰ãine je podal g. MatjaÏ Grilc. Glede na to, da je
bila ugotovljena pristnost zapisnika in na zapisnik ni
bila dana nobena pripomba, so vsi ãlani potrdili
zapisnik 8. redne seje skup‰ãine.

Sklep ‰t. 112:
Sprejme se zapisnik 8. redne seje 
skup‰ãine IZS.

Predsednik zbornice je predlagal izvolitev delovnega
predsedstva v naslednji sestavi:
- predsednik delovnega predsedstva: 

- dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.,
- ãlana delovnega predsedstva:
- g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.,
- g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.

- overovatelja zapisnika:
- g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.,
- g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.

- zapisnikar:
- Renata GOMBOC.

Sklep ‰t. 113:
Sprejme se predlog imenovanja ãlanov
delovnega predsedstva 9. redne seje
skup‰ãine zbornice, overovatelja zapisnika in
zapisnikarja, kot je navedeno.

2.) Potrditev Rebalansa finanãnega naãrta zbornice
za leto 2001.

Dr. Vukeliã je predstavil predlog Rebalansa finanãne-
ga naãrta, ki so ga ãlani skup‰ãine prejeli skupaj z
vabilom. Brez razprave je bil soglasno sprejet nasled-
nji sklep:

Sklep ‰t. 114: 
Sprejme se predlog Rebalansa finanãnega
naãrta InÏenirske zbornice Slovenije za leto
2001. Pregled prihodkov in odhodkov je
prikazan v Rebalansu finanãnega naãrta IZS
za leto 2001, ki je v prilogi zapisnika.

3.) Potrditev Zakljuãnega raãuna zbornice za leto
2001.

Predsednik nadzornega odbora mag. Koro‰ec je
poroãal o mnenju poobla‰ãenega revizorja ITEO
ABECEDA d.o.o., ki je podal pozitivno mnenje o
raãunovodskih izkazih. Nadzorni odbor na podlagi
navedenega ugotavlja, da raãunovodska izkaza v
vseh pomembnej‰ih pogledih podajata resniãno in
po‰teno sliko finanãnega stanja InÏenirske zbornice
Slovenije na dan 31.12.2001 in rezultatov poslovanja
(prihodkov in odhodkov) za obdobje, ki se je konãalo
na isti dan, v skladu z Zakonom o raãunovodstvu in
slovenskimi raãunovodskimi standardi, zato ni
zadrÏkov za potrditev zakljuãnega raãuna zbornice
za leto 2001. Navzoãi so brez pripomb sprejeli sklep:

Sklep ‰t. 115:
Potrdi se Zakljuãni raãun InÏenirske zbornice
Slovenije za leto 2001. 

Zakljuãni raãun InÏenirske zbornice Slovenije za leto
2001 izkazuje:

A.) Bilanca prihodkov in odhodov

I. Skupaj prihodki 320.793.734,09 SIT
II. Skupaj odhodki 240.408.130,56 SIT
III. PreseÏek 80.385.603,53 SIT

B.) Raãun finanãnih terjatev in naloÏb

IV. Prejeta vraãila danih posojil in prodaja
kapitalskih deleÏev

V. Dana posojila in poveãanje kapitalskih deleÏev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapi-

talskih deleÏev.
VII. Skupni preseÏek 

(primanjkljaj) 80.385.603,53 SIT

C.) Raãun financiranja

IX. ZadolÏevanje IZS
X. Odplaãilo dolga
XI. Neto zadolÏevanje
XII. Poveãanje sredstev na raãunih

Stanje sredstev na raãunih ob 
koncu preteklega leta 58.550.481,13 SIT

Izkaz prihodkov in odhodkov – doloãenih uporab-
nikov za leto 2001 je sestavni del tega sklepa.

4.) Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in
drugih prispevkov za leto 2002.

Dr. Vukeliã je predlagal sprejem Pravilnika o plaãe-
vanju ãlanarine in drugih prispevkov za leto 2002, ki
je bil soglasno sprejet.

Sklep ‰t. 116:
Sprejme se Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in
drugih prispevkov za leto 2002.

5.) Sprejem Finanãnega naãrta zbornice 
za leto 2002.

Predsednik delovnega predsedstva skup‰ãine je na
kratko predstavil predlog Finanãnega naãrta zbornice
za leto 2002. Brez pripomb je bil soglasno potrjen
Finanãni naãrt zbornice.

Sklep ‰t. 117:
Sprejme se Finanãni naãrt InÏenirske 
zbornice Slovenije za leto 2002.

Finanãni naãrt je doloãen v naslednjih zneskih (v
tisoãih tolarjev):

A.) Bilanca prihodkov in odhodov

I. Skupaj prihodki 223.750 SIT
II. Skupaj odhodki 359.170 SIT
III. Primanjkljaj  * 135.420 SIT

B.) Raãun finanãnih terjatev in naloÏb

IV. Prejeta vraãila danih posojil
V. Dana posojila in poveãanje kapitalskih deleÏev
VI. Dana minus dana posojila.
VII. Skupni preseÏek ( primanjkljaj ) 135.420

C.)  Raãun financiranja

VIII. ZadolÏevanje IZS
IX. Odplaãevanje posojil
X. Neto zadolÏevanje 
XI. Poveãanje (zmanj‰anje )

sredstev na raãunu ( III. + X. ) 135.420
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Poveãanje sredstev na raãunu ob koncu leta  
* Primanjkljaj bo zbornica krila iz ostanka

dohodka iz leta 2000 in 2001.

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova
podrobna razdelitev je prikazan v Finanãnem naãr-
tu IZS za leto 2002, ki je sestavni del tega sklepa.

6.) Poroãilo o delu Upravnega odbora zbornice.

Poroãilo o delu Upravnega odbora zbornice, ki je v
prilogi zapisnika, je podal predsednik InÏenirske
zbornice Slovenije mag. ârtomir Remec. Navzoãi
so soglasno potrdili poroãilo.

Sklep ‰t. 118:
Poroãilo o delu Upravnega odbora zbornice je
potrjen.

7.) Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

G. Îetko, ãlan MSA, je predlagal zaradi uãinkovitej‰ega
dela disciplinskih organov in zaradi nelojalne
konkurence sprejetje posebnega sklepa, ki bi uveljavl-
jal veãje spo‰tovanje pravil na podroãju razpisov.
Navedeni sklep je sprejel zbor matiãne sekcije
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov.

V razpravo so se vkljuãili dr. Pust, mag. Goljar, mag.
Remec, g. Kotar in dr. Vukeliã. Po razpravi je bil
soglasno sprejet naslednji:

Sklep ‰t. 119:
Upravni odbor je poobla‰ãen, da na podlagi
mnenja Komisije za statut in poslovnik uskladi
oziroma potrdi naslednji sklep MSA, ki se ga
vnese v Statut IZS:
“Poobla‰ãeni inÏenirji – ãlani MSA IZS se
lahko udeleÏijo razpisnega postopka javnega
naroãila ali objavljenega javnega anonimnega
nateãaja ‰ele po objavi sporoãila poobla‰ãe-
nega organa IZS MSA na spletni strani IZS, da
je objava javnega naroãila oz. objava javnega
anonimnega nateãaja skladna z zakonom. De-
janje neupo‰tevanja sporoãila poobla‰ãenega
organa IZS MSA pomeni kr‰itev etiãnega
kodeksa ãlanov IZS.”

Mag. Lajovic je predstavil predlog o novih vi‰inah tar-
ifnih postavk, ki ga je pripravila Komisija za MTP. V
razpravo sta se vkljuãila g. Peãovnik in g. Kotar.

Sklep ‰t. 120:
Upravni odbor je poobla‰ãen, da pregleda in
sprejme sklep o novih vi‰inah tarifnih
postavk.

G. Vukeliã je zakljuãil sejo skup‰ãine ob 13.30 uri.
Ljubljana, 22.5.2001

Predsednik delovnega predsedstva Skup‰ãine:
dr. Îeljko VUKELIâ
âlana delovnega predsedstva Skup‰ãine:
Ivan LEBAN, Andrej POV·Iâ
Zapisala: Renata GOMBOC
Overovatelja: MatjaÏ GRILC, Roman LEBAR

K PREDLOGU 
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) –
DRUGA OBRAVNAVA

k 2. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se:
- za 1.5.2 toãko doda nova 1.5.3 toãka, ki se glasi:

“1.5.3 “objekt gospodarske javne infrastrukture”
je tisti gradbeni inÏenirski objekt, ki skupaj z
drugimi gradbenimi objekti, in‰talacijami in
tehnolo‰kimi napravami tvori omreÏje, neposred-
no namenjeno izvajanju doloãene vrste gospo-
darske javne sluÏbe drÏavnega ali lokalnega
pomena”;

- besedilo 6.1.1 toãke spremeni tako, da se glasi:
“6.1.1 “odgovorni vodja investicije” je
posameznik, ki investitorju odgovarja za celotno
izvedbo njegove investicije, za koordinacijo
udeleÏencev pri graditvi objekta in za sprejeman-
je odloãitev, ki so vezane na naroãila pri graditvi
objekta, in ki za investitorja organizira varstvo in
zdravje pri delu na gradbi‰ãu”;

- v 6.2.2 toãki se besedilo “odgovorni vodja projek-
tiranja” nadomesti z besedilom “odgovorni vodja
projekta”;

- besedilo 7.3.1 toãke spremeni tako, da se glasi:
“7.3.1 “tehniãno svetovanje” je svetovanje in
zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objek-
tov”;

- v 7.4 toãki besedilo “opisov in risb” nadomesti z
besedilom “tehniãnih opisov in poroãil,
izraãunov, risb in drugih prilog”, za besedama “in
obsega” pa dodata besedi “idejno zasnovo”;

- za 7.4 toãko doda nova 7.4.1 toãka, ki se glasi:
“7.4.1 “idejna zasnova” je naãrt, s katerim se s
pomoãjo skic in ustreznih opisov prikaÏejo samo
bistvene znaãilnosti nameravane gradnje”;
sedanje toãke 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 in 7.4.4 pa se
preo‰tevilãijo in postanejo 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 in
7.4.5 toãka.

ObrazloÏitev:
Z drugim odstavkom tega ãlena je sicer doloãeno, da
imajo izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih
pomen ni doloãen v prvem odstavku, enak pomen,
kot ga doloãajo predpisi s podroãja urejanja prosto-
ra, gradbenih proizvodov, opravljanja geodetskih
dejavnosti in rudarstva, torej tudi izrazi, ki jih opre-
deljuje novi Zakon o urejanju prostora. Ker pa novi
Zakon o urejanju prostora opredeljuje samo izraz
“gospodarska javna infrastruktura”, ne pa tudi objek-
tov tak‰ne infrastrukture, predlagani novi Zakon o
graditvi objektov pa v 1.8.5 toãki definira pojem
pomoÏnega infrastrukturnega objekta, se z amand-
majem odpravi tak‰na pomanjkljivost.

- Nesmiselno je tudi, da se spreminja Ïe uveljavlje-
na terminologija. Odgovorni vodja projekta (OVP)
je bil po vseh dosedanjih predpisih s podroãja
graditve objektov vedno eden od odgovornih

projektantov in odgovoren samo za medsebojno
usklajenost posameznih naãrtov v projektu in
kakovost obdelave celotnega projekta. Dodati pa
je potrebno tudi, da odgovorni vodja investicije
(OVI) investitorja odgovarja tudi za izvedbo nje-
gove investicije.

- Ker predstavlja obseg tehniãnega svetovanja
dejansko veã, kot je v tej toãki opisano, je najbol-
je, da se besedilo “in obsega izdelavo ‰tudij,
raziskav in idejnih re‰itev, s katerimi se analizira
in prikaÏe usklajenost lokacije nameravane grad-
nje z lokacijskimi pogoji, pripravo projektne
naloge za izdelavo projektne dokumentacije in
revizijo projektne dokumentacije” ãrta.

- Obstojeão definicijo pojma “naãrt” je potrebno
raz‰iriti na tehniãne risbe in druge priloge.

- Pri projektiranju se kot temeljna faza, ki je nato
podlaga za vse nadaljnje faze izdelovanja projek-
tne dokumentacije, povsod v razvitem svetu
uporablja tudi pojem “idejna zasnova”. Ker pa je
idejna zasnova tudi temelj za vse nadaljnje
oblikovanje objekta, je potrebno med projektno
dokumentacijo, ki jo lahko izdela samo
usposobljen projektant, uvrstiti tudi idejno zas-
novo.

(2)
V tretjem odstavku se besedilo “odgovorni vodja pro-
jekta” nadomesti z besedilom “odgovorni vodja
investicije”, besedilo “odgovorni vodja projektiranja”
pa se nadomesti z besedilom “odgovorni vodja pro-
jekta”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem k 6.1.1 toãki prvega odstavka tega
ãlena.

k 31. ãlenu:
âetrti odstavek se ãrta.
ObrazloÏitev:
Doloãba je povsem nepotrebna, saj GZS v skladu z
Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije tako ali
tako vodi seznam vseh gospodarskih subjektov, torej
tudi tistih, ki opravljajo dejavnost projektiranja.

k 32. ãlenu:
Peti odstavek se ãrta.
ObrazloÏitev:
Tudi ta doloãba je nepotrebna, saj GZS, tudi v skladu
z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije, vodi
seznam vseh gospodarskih subjektov, torej tudi tis-
tih, ki opravljajo gradbeni‰ko dejavnost, OZS pa sez-
nam tistih samostojnih podjetnikov, ki dejavnost
gradbeni‰tva opravljajo kot obrti podobno dejavnost,
v skladu z uredbo o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, ‰t. 108/00
in 16/01).

k 34. ãlenu:
V drugem odstavku se besedilo “s podroãja grad-
beni‰tva” nadomesti z besedilom “s podroãja gra-
ditve objektov”.

Amandmaji InÏenirske zbornice Slovenije
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ObrazloÏitev:
Revizijo projektne dokumentacije so usposobljeni
opravljati ne samo visoko‰olski in drugi javni zavodi,
ki opravljajo raziskovalno ali izobraÏevalno dejavnost
s podroãja gradbeni‰tva, ampak tudi tisti, ki opravlja-
jo raziskovalno oziroma izobraÏevalno dejavnost s
podroãja projektiranja.

k 35. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedilom “doloãene s tem
zakonom” doda besedilo “ter izmed odgovornih pro-
jektantov, ki jih je doloãil projektant oziroma so jih
doloãili projektanti, ãe pri projektiranju sodeluje veã
projektantov, imenovati odgovornega vodjo projek-
ta,” ter doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“Investitor je lahko tudi sam odgovorni vodja projek-
ta, ãe izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta.”
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmaji k
45. ãlenu, saj je potrebno Ïe uvodoma razmejiti pris-
tojnosti pri doloãanju odgovornega vodje projekta, in
sicer tudi v primeru, ãe projekt izdeluje veã projek-
tantov.

(2)
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Poleg obveznosti iz prej‰njega odstavka mora
investitor zagotoviti varnost in zdravje pri delu na
gradbi‰ãu in v ta namen v skladu s predpisi o zago-
tavljanju varnosti in zdravja pri delu imenovati koor-
dinatorja varstva in zdravja pri delu. V primeru, da se
nameravani objekt financira ali sofinancira iz pro-
raãunskih sredstev ter v primeru zahtevnega objekta
mora investitor imenovati tudi odgovornega vodjo
investicije.”
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena ter Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja na zaãasnih in pre-
miãnih gradbi‰ãih.

(3)
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Odgovorni vodja investicije je lahko posameznik,
ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za
odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del,
lahko pa je tudi posameznik, ki ima v Republiki
Sloveniji konãan univerzitetni ‰tudij ali ustrezno
visoko ‰olo tak‰ne netehniãne smeri, ki zagotavlja
znanja, potrebna za graditev objektov, ali ima v
Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo univerzitet-
nega ‰tudija oziroma visoke strokovne ‰ole ustrezne
smeri, ki zagotavlja tak‰na znanja ter ima pri pristo-
jni poklicni zbornici tudi opravljen strokovni izpit za
odgovorno vodenje del.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem oziroma z amandmajema k 6.1.1 in 6.1.2
toãki prvega odstavka 2. ãlena.

(4)
V ãetrtem odstavku se besedilo “mora imenovani
odgovorni vodja projekta” nadomesti z besedama
“mora investitor”.
ObrazloÏitev:
Obveznost za zagotavljanje predpisanega standarda
stanovanj je lahko samo na strani investitorja.

k 36. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se besedilo “revident projektne
dokumentacije za tak‰en objekt odgovarja za ‰kodo,
ki nastane tretjim osebam, solidarno” nadomesti z
besedilom “revident projektne dokumentacije za
tak‰en objekt oziroma visoko‰olski ali drug javni
zavod iz drugega odstavka 34. ãlena tega zakona
odgovarjajo za neposredno ‰kodo, ki nastane tretjim
osebam.”
ObrazloÏitev:
Ker v ãasu, ko projektant projektira, izvajalec ‰e
sploh ni izbran, kar velja tudi za nadzornika in revi-
denta, je potrebno ãrtati doloãbe, ki se nana‰ajo na
solidarno odgovarjanje za ‰kodo, doloãiti pa je
potrebno tudi, da posamezen udeleÏenec pri graditvi
objekta lahko odgovarja samo za neposredno ‰kodo.
Ker pa lahko revizijo projektne dokumentacije
opravlja tudi visoko‰olski oziroma drug javni zavod,
ki opravlja raziskovalno ali izobraÏevalno dejavnost s
podroãja graditve objektov, morajo glede odgov-
ornosti za ‰kodo zanj veljati enaki pogoji kot za
druge revidente.

(2)
Drugi in tretji odstavek se ãrtata. 
ObrazloÏitev:
S spremembo prvega odstavka postaneta drugi in
tretji odstavek odveã.

k 37. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedo “revident” doda
besedilo “oziroma visoko‰olski ali drug javni zavod iz
drugega odstavka 34. ãlena tega zakona”.
ObrazloÏitev:
Ker lahko revizijo projektne dokumentacije opravlja
tudi visoko‰olski oziroma drug javni zavod, ki opravl-
ja raziskovalno ali izobraÏevalno dejavnost s podroã-
ja graditve objektov, morajo glede pogojev za
zavarovanje pred odgovornostjo zanj veljati enaki
pogoji kot za druge revidente.

(2) 
V tretjem odstavku se za besedo “Vi‰ina” doda bese-
da “letne”.

ObrazloÏitev:
Iz predloÏene doloãbe ãetrtega odstavka ni razvidno,
za katero obdobje je doloãena vi‰ina zavarovalne
vsote.

k 38. ãlenu:
V prvem odstavku se za besedami “in opravljanje
gradbenega nadzora” doda besedilo “ter revizijo pro-
jektne dokumentacije”.

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se odpravi oãitna tipkarska napaka. V
drugi odstavek istega ãlena je namreã vkljuãeno tudi
revidiranje.

k 41. ãlenu:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Projektno nalogo podpi‰e investitor.”

ObrazloÏitev:
Komu bo investitor poveril izdelavo projektne naloge,
je svobodna odloãitev investitorja. Zato ni potrebno
predpisovati, da lahko projektno nalogo za izvedbo
njegove investicije izdela samo projektant, ki ima
zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega projektanta. Bistvo pri
izdelavi projektne naloge pa je, da jo po tem, ko je
izdelana, investitor s svojim podpisom potrdi.

k 42. ãlenu:
(1)
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) âe prostorski akt ali drug predpis tako doloãa,
mora investitor organizirati izbiro strokovno
najprimernej‰e re‰itve za nameravano gradnjo na
javnem nateãaju.”
ObrazloÏitev:
Îe iz uvodne doloãbe (prvega odstavka) mora biti
jasno razvidno, ãemu so javni nateãaji namenjeni. Iz
sedanje dikcije bi namreã lahko izhajalo, da so javni
nateãaji namenjeni tudi za pridobivanje najus-
treznej‰ih projektov za pridobitev gradbenega dovol-
jenja.

(2)
V tretjem odstavku se besedilo “najustreznej‰e vari-
ante oziroma strokovno najprimernej‰e re‰itve pro-
jektne dokumentacije” nadomesti z besedilom
“strokovno najprimernej‰e re‰itve”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
prvemu odstavku.

(3)
V ãetrtem odstavku se besedilo “lahko pa tudi” nado-
mesti z besedo “oziroma”.
ObrazloÏitev:
Iz sedanje dikcije ãetrtega odstavka izhaja, da je
zagotovljenost prevlade stroke, ki ni s podroãja
arhitekture oziroma krajinske arhitekture, v primeru
javnega nateãaja za strokovno najprimernej‰o kon-
strukcijsko ali tehnolo‰ko re‰itev moÏna le izjemoma.

(4)
Peti in ‰esti odstavek se nadomestita z novimi petim,
‰estim, sedmim in osmim odstavkom, ki se glasijo:
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“(5) Izdelavo projektne dokumentacije mora investi-
tor najprej ponuditi avtorju izbrane nateãajne
re‰itve, ãe ta izpolnjuje pogoje za projektanta. 

(6) âe avtor pogoje za projektanta izpolnjuje, se
izdelava projektne dokumentacije naslednje in
vseh nadaljnjih faz, tudi v primeru, da je investi-
tor zavezanec Zakona o javnih naroãilih, odda
avtorju izbrane nateãajne re‰itve. Pri tem se za
doloãitev plaãila stro‰kov izdelave projektne
dokumentacije uporabi minimalni tarifni pravilnik
po doloãbah tega zakona.

(7) âe avtor pogojev za projektanta ne izpolnjuje,
investitor pod enakimi pogoji odda izdelavo pro-
jektne dokumentacije pravni ali fiziãni osebi, ki
izpolnjuje pogoje za projektanta, pri ãemer pa
mora pogodbeno zagotoviti sodelovanje avtorja
izbrane nateãajne re‰itve. Avtor izbrane nateãa-
jne re‰itve mora sodelovati z izbranim projektan-
tom in sicer kot avtor-svetovalec, ki projektantu
pojasnjuje (tolmaãi) in po potrebi nadgrajuje na
nateãaju izbrano re‰itev in skrbi za skladnost
izdelave projektne dokumentacije z nateãajno
re‰itvijo, kar potrdi tudi s svojo izjavo o sklad-
nosti. Pri tem se za doloãitev plaãila stro‰kov
avtorja kot avtorja-svetovalca uporabi minimalni
tarifni pravilnik po doloãbah tega zakona. âe pa
avtor sodelovanje z izbranim projektantom
zavrne oziroma se na njegov poziv ne odzove, se
‰teje, da s projektantom noãe sodelovati.

(8) Izvedba nateãaja za izbor strokovno
najprimernej‰e re‰itve in poslediãna oddaja
izdelave projektne dokumentacije avtorju
izbrane nateãajne re‰itve ter plaãilo stro‰kov
avtorju kot avtorju-svetovalcu po doloãbah tega
ãlena se ‰teje kot oddaja izdelave projektne
dokumentacije po Zakonu o javnih naroãilih.”

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se ustrezno uredi vse moÏne situaci-
je, ki lahko nastanejo po konãanem javnem nateãaju
oziroma izboru strokovno najustreznej‰e re‰itve. Vse
predlagane ureditve tak‰nih moÏnih situacij so v
skladu s predpisi o avtorskih pravicah.

Za novi 42.a ãlen:
Za 42. ãlenom se doda nov 42.a ãlen, ki se glasi:
“42.a ãlen (izjeme pri oddaji izdelave projektne doku-
mentacije po doloãilih Zakona o javnih naroãilih)
(1) Ne glede na doloãbe predpisov o javnih naroãilih

se oddaja izdelave projektne dokumentacije po
doloãilih Zakona o javnih naroãilih, katere namen
je istoãasna pridobitev strokovno najprimernej‰e
re‰itve, izvede kot javni nateãaj po doloãbah
prej‰njega ãlena.

(2) Pri oddaji izdelave projektne dokumentacije po
doloãilih zakona o javnih naroãilih lahko sodeluje
tudi projektant, ki je kot sestavino razpisne doku-
mentacije za izvedbo tak‰ne oddaje del izdelal
ustrezno predhodno fazo projektne doku-
mentacije. 

(3) Za predhodno fazo projektne dokumentacije po
doloãbah prej‰njega odstavka se ‰teje:
- v primeru oddaje izdelave idejnega projekta:

idejna zasnova;

- v primeru oddaje izdelave projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja: idejni projekt;

- v primeru oddaje izdelave projekta za razpis:
idejni projekt ali projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja;

- v primeru oddaje izdelave projekta za izved-
bo: projekt za pridobitev gradbenega dovol-
jenja.”

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se uredi sedanja nejasnost doloãb
Zakona o javnih naroãilih, ko se povsem po nepotreb-
nem iz nadaljnjega projektiranja izkljuãi projektant,
ki zgolj sodeluje pri pripravi razpisne dokumentacije.

k 43. ãlenu:
V osmem odstavku se besedilo “projektov po pred-
pisih o javnih naroãilih oziroma javnih nateãajih”
nadomesti z besedilom “izdelave projektne doku-
mentacije po predpisih o javnih naroãilih oziroma pri
javnih nateãajih”, besedilo “projekta oziroma javnega
nateãaja” pa se nadomesti z besedilom “izdelave
projektne dokumentacije oziroma ob zaãetku javne-
ga nateãaja”.
ObrazloÏitev:
Predlagane spremembe, ki se nana‰ajo na izkljuãe-
vanje v primerih javnih razpisov in javnih nateãajev,
so v neposredni povezavi z amandmaji k 42. ãlenu in
amandmajem za novi 42.a ãlen.

k 44. ãlenu:
âlen se ãrta.
ObrazloÏitev:
Doloãbe o prepovedi projektiranja so povsem
nepotrebne, saj tak‰en primer, da bi se dela v zvezi s
prostorskim naãrtovanjem oddala brez razpisa ali
javnega nateãaja, glede na doloãbe novega Zakona o
urejanju prostora praktiãno ne more nastopiti. 

k 45. ãlenu:
(1)
V naslovu ãlena se ãrta besedilo “odgovorni vodja
projektiranja”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prvim amand-
majem k 35. ãlenu.

(2)
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno

dokumentacijo, mora za vse naãrte, ki sestavljajo
projekt, imenovati odgovorne projektante in
izmed njih doloãiti odgovornega vodjo projekta
ter poskrbeti, da se pri projektiranju spo‰tuje
kodeks poklicne etike, ki ga v zvezi s projektiran-
jem sprejme pristojna poklicna zbornica.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.2 toãki prvega odstavka 2. ãlena oziroma z amand-
maji k 35. ãlenu. Z njim se tudi zaveÏe projektanta, da
v ãasu, ko projektira, spo‰tuje kodeks poklicne etike,

ki ga v zvezi s projektiranjem sprejme pristojna pok-
licna zbornica.

(3)
V drugem odstavku se:
- v 1. toãki ãrtata besedi “ali vi‰je”;
- v 2. toãki besedilo “za odgovornega projektanta

doloãene vrste naãrtov” nadomesti z besedilom
“za odgovorno projektiranje”, 

- se v 3. toãki besedi “sedem let” nadomesti z
besedama “pet let”;

- v 5. toãki pa ãrta besedilo “oziroma je njen ãlan”.

ObrazloÏitev:
Nelogiãno bi bilo, da se za tujca dovoljuje niÏja izo-
brazba kot za domaãega odgovornega projektanta.
Ker so s 193. ãlenom predlaganega zakona povsem po
nepotrebnem urejene vrste opravljanja strokovnih
izpitov za razliãne vrste odgovornih projektantov,
odgovornih nadzornikov in odgovornih revidentov,
saj zado‰ãata samo dve vrsti tak‰nih izpitov – za
odgovorno projektiranje in odgovorno vodenje del - s
161. ãlenom tega zakona, ki ureja pogoje za ãlanstvo v
obeh poklicnih zbornicah, pa je tudi doloãeno, da
postane posameznik ãlan z dnem, ko se vpi‰e v
ustrezen imenik, je ta amandma v neposredni zvezi z
amandmajem k 193. ãlenu predlaganega zakona in z
doloãbami 161. ãlena. 
Za odgovorno projektiranje zahtevnih objektov
zadostuje pet let delovnih izku‰enj.
ârtanje besedila “oziroma je njen ãlan” pa je potreb-
no, ker vpis v imenik lahko zaãasno miruje, oseba pa
je ‰e vedno njen ãlan.

(4)
Tretji odstavek se ãrta, sedanji ãetrti odstavek pa
postane tretji odstavek.
ObrazloÏitev:
Doloãbe tretjega odstavka, ki omogoãajo odgovorno
projektiranje le za doloãene vrste in‰talacij, so glede
na to, da je Ïe s 1. toãko drugega odstavka tega ãlena
inÏenirjem omogoãeno tak‰no projektiranje,
nepotrebne.

k 46. ãlenu:
V 3. toãki se ãrta besedilo “oziroma je njen ãlan”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z drugim amand-
majem k 45. ãlenu. 

k 47. ãlenu:
(1)
V drugem odstavku se besedilo “Odgovorni vodja
projektiranja” nadomesti z besedilom “Odgovorni
vodja projekta”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena.
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(2)
Tretji odstavek se ãrta.
ObrazloÏitev:
ârtanje je potrebno zato, ker vsebino tretjega
odstavka Ïe povsem ustrezno ureja Uredba o zago-
tavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaãasnih in
premiãnih gradbi‰ãih, ki se zaãne uporabljati 1.1.2003.

k 50. ãlenu:
V drugem odstavku se:
- v prvem stavku besedilo “Projektant je dolÏan”

nadomesti z besedilom  “âe je tako doloãeno s
pogodbo, je projektant, v nasprotnem primeru pa
investitor dolÏan”, 

- za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se
glasi:
“K zahtevi za izdajo pogojev mora biti priloÏena
idejna zasnova, k zahtevi za izdajo mnenja oziro-
ma soglasja pa mora biti priloÏen tisti naãrt
oziroma njegov del, ki je v zvezi s predmetom
sogla‰anja oziroma izdaje mnenja.”

ObrazloÏitev:
Ker so obstajali oziroma ‰e vedno obstajajo tudi
primeri, da se investitor in projektant ob naroãilu za
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljen-
ja dogovorita, da pogojev za projektiranje in soglasja
k projektnim re‰itvam ne pridobiva projektant,
ampak investitor sam, se z amandmajem omogoãi
tudi tak‰na moÏnost.
Z amandmajem pa se uredi tudi nejasnost drugega
odstavka, ki ni uredil, kaj mora vsebovati zahteva za
izdajo pogojev pred zaãetkom projektiranja, oziroma
kaj mora vsebovati zahteva za izdajo mnenja oziroma
soglasja k projektnim re‰itvam, da dajalec soglasja
sploh lahko preveri, ali so njegovi pogoji ustrezno
upo‰tevani. 

k 51. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se besedilo “za vse vrste
zahtevnih objektov” nadomesti z besedilom “za pro-
jekte za pridobitev gradbenega dovoljenja zahtevnih
objektov”.
ObrazloÏitev:
Iz obstojeãe dikcije ni jasno razvidno, da je revizija
projektne dokumentacije, izdelane v Republiki
Sloveniji, obvezna samo za projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja zahtevnih objektov.

(2)
V drugem odstavku se:
- v prvem stavku za besedo “Revident” doda

besedilo “oziroma visoko‰olski ali drug javni
zavod iz drugega odstavka 34. ãlena tega
zakona”, ãrta besedilo “ki sestavljajo projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja,”, za besedama
“odgovornega revidenta” pa doda besedilo “ter
poskrbeti, da se pri revidiranju spo‰tuje kodeks
poklicne etike, ki ga v zvezi z revidiranjem spre-
jme pristojna poklicna zbornica”;

- v drugem stavku besedilo “opravljen strokovni
izpit za odgovornega revidenta” nadomesti z

besedilom “pridobljeno pooblastilo za revidiran-
je”;

- ãrta tretji stavek.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s tretjim amand-
majem k 45. ãlenu, ki se nana‰a na opravljanje
strokovnih izpitov, in naslednjimi amandmaji, ki se
nana‰ajo na naloge obeh poklicnih zbornic, to je
ZAPS in IZS. Z njim se tudi zaveÏe revidenta, da ob
revidiranju projektne dokumentacije spo‰tuje kodeks
poklicne etike, ki ga v zvezi z revidiranjem sprejme
pristojna poklicna zbornica.

(3)
V tretjem odstavku se ãrta drugi stavek.
ObrazloÏitev:
Amandma je v posredni povezavi z amandmajem k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena, saj namen reviz-
ije projektne dokumentacije po doloãbah zakona o
graditvi objektov ni v preverjanju uãinkovitosti,
varãnosti in gospodarnosti investicije, ampak v tem,
da bo objekt, ko bo zgrajen oziroma rekonstruiran,
izpolnjeval predpisane bistvene zahteve. Revizija
glede uãinkovitosti, varãnosti in gospodarnosti inves-
ticije je predmet finanãnih predpisov.

k 54. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se:
- doda nova 1. toãka, k se glasi “1. idejna zasnova,”;
- sedanje 1., 2., 3. in 4. toãka preo‰tevilãijo in

postanejo 2., 3., 4. in 5. toãka.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem
za novo 7.4.1 toãko v prvem odstavku 2. ãlena.

(2)
V drugem odstavku se:
- v 4. toãki za besedo “in‰talacij” doda besedilo “in

elektriãne opreme”;
- v 5. toãki za besedo “in‰talacij” doda besedilo “in

strojne opreme”.
ObrazloÏitev:
Naãrti elektriãnih in strojnih in‰talacij obsegajo tudi
naãrte s tak‰nimi in‰talacijami povezane opreme.

k 58. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedami “projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja” doda besedilo “ampak
zadostuje, da se priloÏi idejni projekt, v primeru
objekta z vplivi na okolje pa se priloÏi tudi v skladu s
predpisi o varstvu okolja izdelano poroãilo o vplivih
na okolje,”.
ObrazloÏitev:
Ker iz prvega odstavka izhaja, da k zahtevi za izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta drÏavnega
pomena oziroma objekta z vplivi na okolje sploh ne bi
bilo potrebno predloÏiti nobene projektne doku-
mentacije, se s predlagano dopolnitvijo prvega
odstavka na enem mestu jasneje uredi tak‰na izjema. 

(2)
Drugi odstavek se ãrta, tretji odstavek pa postane
drugi odstavek.
ObrazloÏitev:
Ker je s predlagano dopolnitvijo, kot jo predlaga
prej‰nji amandma, urejena obveznost predloÏitve
idejnega projekta Ïe v prvem odstavku, je postal
drugi odstavek nepotreben.

k 59. ãlenu:
Na koncu besedila se ãrta narekovaj.
ObrazloÏitev:
Z amandmajem se odpravi oãitna tipkarska napaka
(tiskarski ‰krat), saj narekovaj na koncu besedila
ãlena ni potreben.

k 86. ãlenu:
V tretjem odstavku se ãrta drugi stavek.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena oziroma z amand-
maji k 35. ãlenu.

k 87. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedilom “inÏenir ustrezne
stroke z opravljenim strokovnim izpitom” doda
besedilo “za odgovorno vodenje del”, besedilo
“tehnik z opravljenim strokovnim izpitom” pa se
nadomesti z besedilom “tehnik ustrezne stroke z
opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno voden-
je del pri pristojni poklicni zbornici”.
ObrazloÏitev:
S prvim odstavkom ni jasno doloãeno, katero vrsto
strokovnega izpita mora imeti opravljen posameznik,
da lahko nastopa kot odgovorni vodja del. Amandma
je tako v neposredni povezavi s tistimi amandmaji, ki
urejajo samo dve vrsti strokovnih izpitov, torej z
amandmaji k 193. in 194. ãlenu.

(2)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Odgovorni vodja del za zahtevne objekte mora
biti diplomirani inÏenir ali inÏenir ustrezne stroke z
najmanj petimi leti delovnih izku‰enj pri gradnjah in
opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno voden-
je del pri pristojni poklicni zbornici in je pri tej zbor-
nici tudi vpisan v ustrezen imenik.”
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem in natanãneje doloãi pogoje za odgov-
ornega vodjo del pri gradnjah zahtevnih objektov.

(3)
V tretjem odstavku se besedilo “tehnik z opravljenim
strokovnim izpitom” nadomesti z besedilom “tehnik
ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom pri
pristojni poklicni zbornici”.
ObrazloÏitev:
Tudi s tem amandmajem se doloãneje uredijo pogoji
za tehnika, kadar namerava nastopati kot odgovorni
vodja del.
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k 89. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se besedilo “ne presega 250,00
m2” nadomesti z besedilom “ne presega 150,00 m2”.
ObrazloÏitev:
Povr‰ina enostanovanjske stavbe, ki se lahko gradi v
lastni reÏiji, ne more biti veãja od obiãajnih stanovan-
jskih stavb, ki v povpreãju v Sloveniji ne presegajo
150,00 m2 koristne povr‰ine. Stavbe, katere koristna
povr‰ina zna‰a 250,00 m2, pa tudi sicer Ïe skoraj ni
mogoãe uvrstiti med manj zahtevne objekte.

(2)
Drugi odstavek se ãrta.
ObrazloÏitev:
Ni razumljivo, zakaj naj bi se za gasilske ali planinske
domove dopu‰ãala tolik‰na izjema. Stavbe, katere
koristna povr‰ina zna‰a 350,00  m2, pa tudi sicer Ïe
skoraj ni mogoãe uvrstiti med manj zahtevne objek-
te, zlasti ne, ãe je namenjena za za‰ãito in re‰evanje,
kar gasilski dvom nedvomno je ali za tolik‰no ‰tevilo
ljudi, kolikor se jih tudi sicer zadrÏuje v planinskih
domovih.

k 94. ãlenu:
V tretjem odstavku se pika na koncu stavka ãrta in
doda besedilo “ali odgovorno projektiranje.”
ObrazloÏitev:
V skladu z amandmaji, ki urejajo vrste strokovnih
izpitov, je potrebno omogoãiti, da strokovno nad-
zorstvo za nadzornika opravlja tudi posameznik, ki
ima opravljen strokovni izpit za odgovorno projekti-
ranje.

k 95. ãlenu:
V drugem odstavku se besedilo “za odgovornega
vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov” nadomesti z
besedilom “za odgovornega projektanta ali odgov-
ornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov ter je
vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zborni-
ci”, besedilo “za odgovorno vodenje posameznih del
ter ima opravljen strokovni izpit za odgovornega
nadzornika” pa se nadomesti z besedilom “za odgov-
orno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih
objektov ali za odgovorno vodenje posameznih del”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s tretjim amand-
majem k 45. ãlenu oziroma z amandmaji k 193. in 194.
ãlenu, s katerimi se ureja vrste strokovnih izpitov.

k 97. ãlenu:
V drugem odstavku se ãrta beseda “potrjenim”.
ObrazloÏitev:
ârtanje je potrebno, ker zakon ne pozna pojma potr-
jeni projekt za izvedbo.

k 98. ãlenu:
V ãetrtem odstavku se za besedami “se mora
navesti” doda vejica in besedilo “da je objekt zgrajen
oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovol-
jenjem,”.

ObrazloÏitev:
Poleg navedb, kot jih doloãa ãetrti odstavek, je
bistvena zahteva tudi ta, da investitor izjavi, da je
objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z
gradbenim dovoljenjem.

k 101. ãlenu:
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Dokazilo o zanesljivosti objekta se izdela kot

ugotovitveni izvid, da je objekt zgrajen oziroma
rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem
in da so bili pri izvedbi del in vgrajevanju grad-
benih proizvodov upo‰tevani vsi tisti bistveni
gradbeni predpisi, s katerimi se lahko jamãi, da
bo objekt pri uporabi oziroma obratovanju izpol-
njeval predpisane bistvene zahteve. Za dokazilo o
zanesljivosti objekta mora poskrbeti izvajalec
gradbenih del, podpisati pa ga morata odgovorni
vodja del oziroma odgovorni vodja gradbi‰ãa,
kadar je bil imenovan, ter odgovorni nadzornik.”

ObrazloÏitev:
Ker prvi odstavek ne daje dovolj podlag za izdajo
izvr‰ilnega predpisa, je potrebno najprej urediti vse-
binske okvire zahtevanega dokazila. Za dokaz, da je
objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z
gradbenim dovoljenjem in da bo objekt izpolnjeval
predpisane bistvene zahteve, pa mora poskrbeti izva-
jalec, saj projektant tak‰nega dokazila ni sposoben
izdelati. Potrditi pa ga morata, in tudi odgovarjati za
zahtevane skladnosti, od izvajalca imenovani odgov-
orni vodja del oziroma odgovorni vodja gradbi‰ãa in
odgovorni nadzornik. 

k 107. ãlenu:
V tretjem odstavku se v prvem odstavku za besedo
“nadzorniku” doda vejica in besedilo “ki razpolaga z
ustreznim ‰tevilom izku‰enih operaterjev”.
ObrazloÏitev:
Poskusnega obratovanja ne vodijo nadzorniki, ampak
izku‰eni operaterji. Poskusno obratovanje obiãajno
predvidi investitor zahtevnega objekta, da tako pre-
veri vse parametre, ki so za objekt pomembni,
istoãasno pa preveri, ali je bilo ‰olanje osebja, ki je
tudi sestavni del zahtevnih objektov, izvedeno
primerno, da tudi operaterji obvladajo napravo brez
tuje pomoãi in da tudi v tem primeru le-ta izpolnjuje
vse zahtevane obratovalne in emisijske zahteve.

k 118. ãlenu:
V prvem odstavku se v prvem stavku za besedami
“izdano gradbeno dovoljenje” doda besedilo “projekt
izvedenih del,”.
ObrazloÏitev:
Z amandmajem se odpravlja oãitna tipkarska napaka
oziroma spregled, da se mora hraniti tudi projekt
izvedenih del.

k 153. ãlenu:
âlen se spremeni tako, da se glasi:

“(1) V ZAPS se lahko zdruÏujejo posamezniki, ki v
skladu s predpisi o urejanju prostora izpolnjujejo
pogoje za odgovorne prostorske naãrtovalce, in
posamezniki, ki v skladu s tem zakonom izpolnju-
jejo pogoje za odgovorne projektante pri arhitek-
turnem in krajinsko-arhitekturnem projektiranju,
odgovorne revidente in odgovorne nadzornike.

(2) V IZS se lahko zdruÏujejo posamezniki, ki v skladu
s tem zakonom izpolnjujejo pogoje za odgovorne
projektante pri gradbenem in drugem projekti-
ranju, odgovorne revidente, odgovorne vodje del
pri gradnjah zahtevnih objektov in odgovorne
nadzornike ter posamezniki, ki v skladu z geodet-
skimi predpisi izpolnjujejo pogoje za odgovorne
geodete pri opravljanju geodetskih storitev.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmaji k
193. in 194. ãlenu, s katerimi se ureja vrsta strokovnih
izpitov. Z njim se ustrezneje in na pregleden naãin na
enem mestu uredijo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni,
da lahko doloãen posameznik postane ãlan doloãene
poklicne zbornice.

k 154. ãlenu:
(1)
Naslov ãlena se spremeni tako, da se glasi:
“(pogoji za ustanovitev ZAPS in preoblikovanje IZS iz
IZS/97)”
ObrazloÏitev: 
Îe iz naslova ãlena mora biti razvidno, da se sedanja
InÏenirska zbornica Slovenije, v letu 1997 ustanovlje-
na in konstituirana na podlagi 100.a ãlena sedaj vel-
javnih predpisov o graditvi objektov (IZS/97), ne
ustanavlja na novo, ampak da bo po tem, ko se bo
ZAPS ustanovila na naãin izkljuãitve iz nje, postala
IZS njen pravni naslednik.

(2)
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se gla-
sita:
“(1) ZAPS se ustanovi, ko na ustanovnem zboru veãi-

na ãlanov matiãne sekcije arhitektov, krajinskih
arhitektov in urbanistov sedanje poklicne zbor-
nice, ustanovljene na podlagi 100.a ãlena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list SRS, ‰t. 34/84 in
29/86, Uradni list RS, ‰t. 59/96, 45/99 in 52/00, v
nadaljnjem besedilu: IZS/97) sprejme akt o
ustanovitvi ZAPS, poslovati pa ZAPS zaãne, ko
njen pristojni organ sprejme statut in -da k statu-
tu soglasje Vlada Republike Slovenije.

(2) Z dnem sprejetja akta o ustanovitvi ZAPS
postane IZS/97 IZS po doloãbah tega zakona.”

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se uredi nejasnost, ki izhaja iz
nedoloãno napisanega potrebnega kvoruma
ustanoviteljev ZAPS, ter nejasnost glede tega, da se
IZS ne ustanavlja na novo. Z amandmajem pa se tudi
omogoãi, da se statut ZAPS sprejme po njeni
ustanovitvi, to je na prvem zasedanju njene
skup‰ãine ter da sedanja InÏenirska zbornica brez
prekinitve nadaljuje z dosedanjim delom in v okviru
pristojnosti po novem zakonu.
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k 155. ãlenu:
(1)
Naslov ãlena se spremeni tako, da se glasi:
“(akt o ustanovitvi ZAPS in preoblikovanju IZS iz
IZS/97)”
ObrazloÏitev:
Tudi v tem ãlenu mora biti Ïe iz njegovega naslova
razvidno, da se sedanja InÏenirska zbornica
Slovenije, v letu 1997 ustanovljena in konstituirana na
podlagi 100.a ãlena sedaj veljavnih predpisov o gra-
ditvi objektov (IZS/97), ne ustanavlja na novo, ampak
da se na novo ustanavlja samo ZAPS, saj se izloãi iz
sedanje InÏenirske zbornice.

(2)
V prvem odstavku se ãrtata 4. in 5. toãka.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
prvemu odstavku 154. ãlena, ki ureja pogoje za
ustavitev ZAPS. Z njim je tudi omogoãeno, da sprejme
pristojni organ (skup‰ãina) ZAPS statut po tem, ko je
zbornica Ïe ustanovljena.

(3)
Drugi odstavek se ãrta, sedanji tretji odstavek pa
postane drugi odstavek.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
drugemu odstavku 154. ãlena, ki doloãa, da z dnem
sprejetja akta o ustanovitvi ZAPS postane IZS/97 IZS
po doloãbah tega zakona oziroma nadaljuje z delom
brez prekinitve.

(4)
V novem drugem odstavku se besedilo “da je IZS/97
predhodnik IZS” nadomesti z besedilom “da je IZS
pravni naslednik IZS/97”.
ObrazloÏitev:
Obiãajno je, da se v primerih razdruÏitve doloãi, kdo
je pravni naslednik, ne pa, kdo je (pravni) predhodnik. 

k 156. ãlenu:
V drugem odstavku se pika na koncu stavka ãrta in
doda besedilo “ter sklep o imenovanju zakonitega
zastopnika.”
ObrazloÏitev:
Po predpisih o registracijah pravnih oseb vpisa
sodi‰ãe ne opravi, ãe predlogu za vpis ni predloÏen
tudi sklep o imenovanju zakonitega zastopnika pred-
lagatelja, to je ZAPS.

k 157. ãlenu:
V drugem odstavku se pika na koncu prvega stavka
ãrta in doda besedilo “ter sklep o imenovanju
zakonitega zastopnika.”
ObrazloÏitev:
Po predpisih o registracijah pravnih oseb vpisa
sodi‰ãe ne opravi, ãe predlog za vpis ni predloÏen
tudi sklep o imenovanju zakonitega zastopnika pred-
lagatelja, to je IZS.

k 158. ãlenu:
V prvem odstavku se:
- v napovednem stavku besedilo “ZAPS in IZS sta

dolÏni sprejeti vsaka svoj statut” nadomesti z
besedilom “ZAPS sprejme, IZS pa spremeni in
dopolni statut”;

- ãrta 8. toãka;
- toãke 9. do 16. preo‰tevilãijo, tako da postanejo

toãke 8. do 15.
ObrazloÏitev:
Ker je IZS pravni naslednik IZS/97, ji ni potrebno spre-
jemati novega statuta, ampak samo spremembe
oziroma dopolnitve obstojeãega. Zato je potrebno
razlikovanje tudi pri sprejemanju statuta.
Neprimerno pa bi tudi bilo, da bi ãlani odgovarjali za
obveznosti zbornice. Zato je potrebno ãrtati 8. toãko.

k 162. ãlenu:
V 7. toãki se na koncu stavka doda besedilo “s
podroãja izdelovanja projektne dokumentacije,
njenega revidiranja, vodenja del in opravljanja grad-
benega nadzora”.
ObrazloÏitev:
Z amandmajem se doloãi, kateri podatki, ki so v zvezi
s specialistiãnimi znanji, se lahko o posamezniku
vpisujejo v ustrezen imenik.

k 166. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se:
- v 8. toãki beseda “potrjuje” nadomesti z

besedilom “imenuje in razre‰uje”;
- v 9. toãki beseda “imenuje” nadomesti z

besedilom “voli in razre‰uje”;
- v 10. toãki beseda “imenuje” nadomesti z

besedilom “voli in razre‰uje”.
ObrazloÏitev:
Naloge in pristojnosti najvi‰jega organa obeh poklic-
nih zbornic morajo biti jasno doloãene. Z amandma-
jem se odpravi sedanja nejasnost.

(2)
V drugem odstavku se na koncu drugega stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo “ki je vpisan v
imenik”.
ObrazloÏitev:
Ker je s ‰estim odstavkom 185. ãlena, 186. ãlenom ter
‰estim odstavkom 192. ãlena urejeno tudi zaãasno
mirovanje pravic, kar pomeni, da je lahko posameznik
ãlan zbornice, v ãasu mirovanja pa ni vpisan v imenik,
se z amandmajem uredi tudi tak‰na moÏnost v
primeru sklica najvi‰jega organa obeh poklicnih zbor-
nic.

k 169. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedama “in niso” dodajo
besede “v vsakem primeru”.
ObrazloÏitev:
Z amandmajem se omogoãi ‰ir‰i delokrog pristojnosti
delovanja skupnega koordinacijskega telesa obeh

poklicnih zbornic, kar je nedvomno v skupno korist
obeh poklicnih zbornic.

(2)
Za tretjim odstavkom se doda nov ãetrti odstavek, ki
se glasi:
“(4)·tevilo ãlanov skupnega koordinacijskega telesa,

njegove naloge in pristojnosti ter naãin imeno-
vanja in razre‰evanja njegovih ãlanov in vodenja
oziroma predsednikovanja se doloãi s statutoma
obeh poklicnih zbornic.

(5) Skupno koordinacijsko telo opravlja svoje naloge
v skladu s poslovnikom, s katerim morata
sogla‰ati upravna odbora obeh poklicnih zbornic.

(6) Do konstituiranja skupnega koordinacijskega
telesa opravljata njegove naloge predsednika
obeh poklicnih zbornic.”

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se odpravi pomanjkljivost obravna-
vanega ãlena, ker z njim ni urejena organizacija in
delovno podroãje skupnega koordinacijskega telesa.
Uredi pa se tudi prehodno obdobje do njegovega kon-
stituiranja.

k 170. ãlenu:
V prvem odstavku se:
- v 2. toãki za besedama “vzdrÏevanja imenika”

doda besedilo “ter izdajanja enotnih Ïigov”;
- za 2. toãko dodata nova 3. in 4. toãka, ki se gla-

sita:
“3.nadomestil, ki so jih v zvezi s stro‰ki, ki jih

ima zbornica zaradi priprave in izvedbe
strokovnih izpitov, dolÏni plaãevati kandidati,
ki opravljajo strokovni izpit;

4. nadomestil, ki so jih v zvezi s stro‰ki, ki jih
ima zbornica zaradi vodenja disciplinskih
postopkov, plaãevati udeleÏenci v disci-
plinskem postopku;”,

sedanja 3., 4. in 5. toãka pa postanejo 5., 6. in 7.
toãka.

ObrazloÏitev:
Obe poklicni zbornici se financirata, tako kot sedanja
IZS/97, tudi iz predlaganih vplaãil oziroma nado-
mestil.

k 171. ãlenu:
(1)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2)Naãin in pogoje za zavarovanje ãlanov in naãin

doloãanja vi‰ine zavarovalnega prispevka spre-
jme upravni odbor kot interni predpis ZAPS oziro-
ma IZS.”

ObrazloÏitev:
Ker se dolÏnost zavarovanja svojih ãlanov lahko ‰teje
samo kot naloga poklicne zbornice, je tudi doloãanje
vi‰ine zavarovalnega prispevka samo v njeni (izvirni)
pristojnosti.

(2)
Tretji odstavek se ãrta.
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ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni zvezi s prej‰njim amand-
majem.

k 172. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedami “ãlanov poklicne
zbornice” postavi vejica in doda besedilo “delovanje
disciplinskih organov zbornice, disciplinski postopek
in kazni za disciplinske prekr‰ke”.
ObrazloÏitev:
Z disciplinskim pravilnikom je potrebno urediti tudi
naãin in pogoje za delovanje disciplinskih organov
zbornice, pa tudi doloãiti disciplinski postopek in
kazni za disciplinske prekr‰ke.

(2) 
V tretjem odstavku se besedilo “v Uradnem listu
Republike Slovenije” nadomesti z besedilom “v urad-
nem glasilu ZAPS oziroma IZS”.
ObrazloÏitev:
Povsem nepotrebno je, da bi se tudi tak‰en interni
akt (predpis) zbornice, kot je disciplinski pravilnik,
objavljal v drÏavnem uradnem glasilu.

k 174. ãlenu:
(1)
Naslov ãlena se spremeni, tako da se glasi:
“(disciplinski organi zbornice)”
ObrazloÏitev:
Sedanji naslov ãlena ni ustrezen, saj so z njim urejeni
vsi disciplinski organi in ne samo disciplinska komisi-
ja.

(2)
V tretjem odstavku se besedilo “in disciplinski
postopek” ãrta, besedi “statut zbornice” pa se nado-
mestita z besedama “disciplinski pravilnik”.
ObrazloÏitev:
ârtanje besedila o disciplinskem postopku je potreb-
no, ker to podroãje ureja naslednji, to je 175. ãlen.
Povsem nepotrebno pa bi tudi bilo, da bi se z delo-
vanjem disciplinskih organov ukvarjal statut.

k 175. ãlenu:
V ‰estem odstavku se besedilo “disciplinskih organov
in” ãrta, besedi “statut zbornice” pa se nadomestita z
besedama “disciplinski pravilnik”.
ObrazloÏitev:
ârtanje besedila o disciplinskih organih je potrebno,
ker te organe ureja prej‰nji ãlen. Povsem nepotrebno
pa bi tudi v obravnavnem primeru bilo, da se z disci-
plinskim postopkom ukvarja statut.

k 176. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se:
- za 7. toãko doda nova 8. toãka, ki se glasi:

“8. izvaja nadzor nad spo‰tovanjem aktov ZAPS
in kodeksa poklicne etike in ukrepa v skladu z

disciplinskim pravilnikom in drugimi akti
zbornice,”, preostale toãke pa se ustrezno
preo‰tevilãijo;

- v sedanji 8. toãki, ki postane 9. toãka, besedilo “v
razmerju do drÏavnih organov in organov lokalne
samouprave” nadomesti z besedilom “v razmerju
do drÏavnih organov, organov lokalne
samouprave in delodajalcev ter z namenom
zagotavljanja njihove neodvisnosti in strokovne-
ga razvoja ter nadzora nad opravljanjem
dejavnosti prostorskega naãrtovanja in arhitek-
turnega ter krajinsko-arhitekturnega projektiran-
ja vodi seznam prostorskih naãrtovalcev in pro-
jektantov”;

- v sedanji 9. toãki, ki postane 10. toãka, besedilo
“za prostorske naãrtovalce in odgovorne projek-
tante naãrtov arhitekture in naãrtov krajinske
arhitekture” nadomesti z besedilom “za odgov-
orno projektiranje naãrtov arhitekture in kra-
jinske arhitekture in odgovorno prostorsko naãr-
tovanje”;

- v sedanji 11. toãki, ki postane 12. toãka, na koncu
stavka doda besedilo “in pooblastila za revidiran-
je naãrtov arhitekture in krajinske arhitekture”;

- v sedanji 13. toãki, ki postane 14. toãka, za besedo
“projektiranja” doda besedilo “in revidiranja
naãrtov arhitekture in naãrtov krajinske arhitek-
ture”.

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
31. ãlenu oziroma z amandmaji k 193. in 194. ãlenu, s
katerimi se uredi vrsta strokovnih izpitov, ter z
amandmajem k 51. ãlenu, s katerim se doloãa, da bo
lahko projektno dokumentacijo revidiral tudi samo
posameznik, ki sicer izpolnjuje pogoje za odgovorne-
ga projektanta, moral pa bo imeti tudi posebno
pooblastilo pristojne poklicne zbornice. 

(2)
V drugem odstavku se ‰tevilke “9., 10. in 11.” nado-
mestijo s ‰tevilkami “10., 11. in 12.”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem.

k 177. ãlenu:
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
“(3)Matiãne sekcije lahko ustanovijo tudi podsekci-

je.”
ObrazloÏitev:
Zaradi raznolikosti in razliãnih vrst arhitekturnih in
krajinsko-arhitekturnih strok, zlasti na podroãju
prostorskega naãrtovanja, katerega stroke so se
zaãele ‰ele pred kratkim intenzivneje (interdiscipli-
narno) razvijati, je potrebno omogoãiti, da se
doloãeni arhitekti in krajinski arhitekti ter seveda
tudi prostorski naãrtovalci (planerji) iz ene matiãne
sekcije povezujejo v ustrezne podsekcije ter na ta
naãin ‰e uspe‰neje zagotavljajo svoj strokovni razvoj
in hkrati razvoj prostorskega naãrtovanja ter najra-
zliãnej‰ih vrst arhitekturnega in krajinsko-arhitek-

turnega projektiranja oziroma oblikovanja kot
tak‰nega.

k 178. ãlenu:
V prvem odstavku se za besedama “naãrtov arhitek-
ture” doda besedilo “in revidiranje tak‰nih naãrtov”,
za besedama “naãrtov krajinske arhitekture” pa se
doda besedilo “in revidiranje tak‰nih naãrtov”.
ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 51., 193. in 194. ãlenu.

k 179. ãlenu:
V prvem odstavku se:
- v 1. toãki za besedama “naãrtov arhitekture”

doda besedilo “in revidiranje tak‰nih naãrtov”;
- v 2. toãki za besedama “naãrtov krajinske

arhitekture” doda besedilo “in revidiranje tak‰nih
naãrtov”;

ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 51, 193. in 194. ãlenu.

k 183. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedama “izdelovanja naãr-
tov” doda besedilo “in njihovega revidiranja”, za
besedami ima pooblastilo in” pa se doda besedica
“za”.
ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 193. in 194. ãlenu, podrobno pa uredi tudi
napoved iz amandmajev k 51. ãlenu, ki ureja pogoje
za revidiranje oziroma se z njim doloãa, da bo lahko
projektno dokumentacijo revidiral tudi posameznik,
ki sicer izpolnjuje pogoje za odgovornega projektan-
ta, moral pa bo imeti tudi posebno pooblastilo pristo-
jne poklicne zbornice. Odpravlja pa se tudi oãitna
slovniãna napaka.

(2)
V drugem odstavku se za besedama “izdelovanja
naãrtov” doda besedilo “in njihovega revidiranja”, za
besedami ima pooblastilo in” pa se doda besedica
“za”.
ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 193. in 194. ãlenu, podrobno pa uredi tudi
napoved iz amandmajev k 51. ãlenu, ki ureja pogoje
za revidiranje. Tudi v tem primeru se odpravlja oãitna
slovniãna napaka.

k 187. ãlenu:
(1) 
V prvem odstavku se:
- v napovednem stavku za besedami “in drugega

projektiranja” doda vejica in besedilo “revidiranja,
vodenja del in opravljanja gradbenega nadzora”;

- v 1. toãki beseda “gradbeni‰tvo” nadomesti z
besedama “graditve objektov”;
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- v 2. toãki besedilo “geodetskih in rudarskih”
nadomesti z besedilom “geodetskih, rudarskih in
drugih”;

- za 4. toãko doda nova 5. toãka, ki se glasi:
“5. predlaga ministru za prostorske in gradbene

zadeve izdajo pravilnika o izvedbi javnih
nateãajev za pridobivanje konstrukcijskih,
tehnolo‰kih in drugih inÏenirskih re‰itev nam-
eravanih gradenj,”, preostale toãke pa se
ustrezno preo‰tevilãijo;

- za sedanjo 6. toãko, ki postane 7. toãka, doda
nova 8. toãka, ki se glasi:
“8. izvaja nadzor nad spo‰tovanjem aktov IZS in

kodeksa poklicne etike in ukrepa v skladu z
disciplinskim pravilnikom in drugimi akti zbor-
nice,”, preostale toãke pa se ustrezno
preo‰tevilãijo;

- v sedanji 7. toãki, ki postane 9. toãka, besedilo “v
razmerju do drÏavnih organov” nadomesti z
besedilom “v razmerju do drÏavnih organov,
organov lokalne samouprave in delodajalcev ter
z namenom zagotavljanja njihove neodvisnosti in
strokovnega razvoja ter nadzora nad opravljan-
jem dejavnosti gradbenega in drugega projekti-
ranja ter opravljanja geodetske dejavnosti vodi
seznam projektantov in geodetskih podjetij”;

- v sedanji 8. toãki, ki postane 10. toãka, besedilo
“odgovorne projektante vseh vrst naãrtov, ki ses-
tavljajo projektno dokumentacijo, razen za
naãrte arhitekture in krajinske arhitekture”
nadomesti z besedilom “tisti del odgovornega
projektiranja, ki se nana‰a na gradbeno in drugo
projektiranje”;

- v sedanji 9. toãki, ki postane 11. toãka, beseda
“revidente” nadomesti z besedo “geodete”;

- v sedanji 10. toãki, ki postane 12. toãka, ãrta
besedilo “in opravljanje gradbenega nadzora”;

- za novo 12. toãko doda nova 13. toãka, ki se glasi:
“13. podeljuje pooblastila za revidiranje grad-

benih in drugih naãrtov”, preostale toãke pa
se ustrezno preo‰tevilãijo;

- v sedanji 13. toãki, ki postane 16. toãka, za besedo
“projektiranja” doda besedilo “in revidiranja
gradbenih in drugih naãrtov”.

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
31. ãlenu ter z amandmaji k 51., 193. in 194. ãlenu. Z
njim se tudi dokonãno izenaãijo naloge in pristojnosti
oziroma javna pooblastila IZS z nalogami in pristo-
jnostmi oziroma javnimi pooblastili ZAPS, s tem da
IZS zagotavlja dodatno strokovne izpite za odgov-
orno vodenje del in odgovorne geodete pri opravljan-
ju geodetskih storitev.

(2)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) IZS opravlja naloge iz 10., 12., 13. in 14. toãke
prej‰njega odstavka kot javno pooblastilo po
doloãbah tega zakona, naloge iz 11. toãke prej‰njega
odstavka pa opravlja IZS kot javno pooblastilo v
skladu z doloãbami predpisov o geodetski dejavnos-
ti.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem.

k 188. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se v 4. toãki na koncu stavka doda-
jo besede “in drugih inÏenirjev”.
ObrazloÏitev:
Omogoãiti je potrebno, da se v matiãno sekcijo
tehnologov lahko vkljuãijo tudi drugi inÏenirji oziro-
ma strokovnjaki tehniãno-tehnolo‰kih ved, kot npr.
inÏenirji elektroavtomatike, inÏenirji strojni‰tva za
procesno tehniko, tehnologi za gumarstvo, keramiko,
papirni‰tvo in podobno, inÏenirji lesarstva, tekstilst-
va, itd.

(2) 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi:
“(3)Matiãne sekcije lahko ustanovijo tudi podsekci-

je.”
ObrazloÏitev:
Zaradi raznolikosti in razliãnih vrst inÏenirskih strok
je potrebno omogoãiti, da se doloãeni inÏenirji iz ene
matiãne sekcije lahko povezujejo v ustrezne podsek-
cije ter na ta naãin ‰e uspe‰neje zagotavljajo svoj
strokovni razvoj in hkrati razvoj doloãene inÏenirske
stroke kot tak‰ne. Amandma je torej v neposredni
povezavi s prej‰njim amandmajem.

k 189. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se besedilo “tiste vrste naãrtov, za
katerih izdelavo ima posameznik ustrezno strokovno
izobrazbo” nadomesti z besedilom “in revidiranje
tiste vrste naãrtov, za katerih izdelavo ima
posameznik ustrezno strokovno izobrazbo, vodenje
del, opravljanje gradbenega nadzora, vodenje investi-
cije in vodenje proizvodnje na gradbi‰ãu.” 
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmaji k
193. in 194. ãlenu in z amandmaji k prej‰njemu ãlenu.

(2)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2)V imenik se na svojo zahtevo vpi‰e posameznik,

ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta,
odgovornega revidenta, odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte in odgovornega nadzornika
za zahtevne objekte, ki ni bil pravnomoãno obso-
jen za kaznivo dejanje zoper premoÏenje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora veãjo od treh
mesecev ali da mu ni bil izreãen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, razen ãe je vel-
javnost tega ukrepa Ïe potekla.”

ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 193. in 194. ãlenu oziroma z amandmaji k
prej‰njemu ãlenu.

k 190. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za besedama “izdelovanja naãr-
tov” doda besedilo “in njihovega revidiranja”.
ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
maji k 193. in 194. ãlenu, podrobno pa uredi tudi
napoved iz amandmajev k 51. ãlenu, ki ureja pogoje
za revidiranje projektne dokumentacije oziroma
doloãa, da pristojna poklicna zbornica poleg
pooblastila za doloãeno vrsto projektiranja lahko
podeli tudi pooblastilo za revidiranje.

k 193. ãlenu:
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Minister za prostorske in gradbene zadeve s

pravilnikom predpi‰e standarde znanj ter pro-
gram in naãin opravljanja strokovnega izpita za:
1. odgovorno prostorsko naãrtovanje,
2. odgovorno projektiranje in
3. odgovorne vodenje del.

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z drugim amand-
majem k 45. ãlenu, ki napoveduje samo tri vrste
strokovnih izpitov, to je za odgovorno prostorsko
naãrtovanje, za odgovorno projektiranje in za odgov-
orno vodenje del. Z amandmajem se torej spreminja
predlog zakona, s katerim je doloãeno preveã
razliãnih vrst strokovnih izpitov, kar bi poslediãno
lahko vodilo v pomanjkanje doloãenih vrst inÏenirjev,
ki bi bili usposobljeni sodelovati pri doloãenih vrstah
projektiranja, revidiranja in nadzorstva ter drugih
delih. 

k 194. ãlenu:
(1)
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se gla-
sita:
“(1) ZAPS zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za

odgovorno prostorsko naãrtovanje in za tisti del
odgovornega projektiranja, ki se nana‰a na
arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projekti-
ranje.

(2) IZS zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za
tisti del odgovornega projektiranja, ki se nana‰a
na gradbeno in drugo projektiranje in za vse
vrste odgovornega vodenja del.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z drugim amand-
majem k 45. ãlenu in prej‰njim amandmajem. 

(2)
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, ãetrti in
peti odstavek, ki se glasijo:
“(3)Kdor ima opravljen strokovni izpit:

- za odgovorno prostorsko naãrtovanje, lahko
nastopa samo kot poobla‰ãeni prostorski
naãrtovalec ter opravlja storitve odgovorne-
ga prostorskega naãrtovalca;

- za tisti del odgovornega projektiranja, ki se
nana‰a na arhitekturno projektiranje, lahko
nastopa hkrati kot poobla‰ãeni arhitekt in
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kot poobla‰ãeni prostorski naãrtovalec ter
opravlja storitve odgovornega prostorskega
naãrtovalca, odgovornega projektanta in
odgovornega revidenta tiste vrste naãrtov,
za katere je opravil posebni del strokovnega
izpita oz. pridobil licenco za revidiranje ter
storitve odgovornega nadzornika in odgov-
ornega vodje investicije;

- za tisti del odgovornega projektiranja, ki se
nana‰a na krajinsko-arhitekturno projekti-
ranje, lahko nastopa hkrati kot poobla‰ãeni
krajinski arhitekt in kot poobla‰ãeni pros-
torski naãrtovalec ter opravlja storitve
odgovornega prostorskega naãrtovalca,
odgovornega projektanta in odgovornega
revidenta za tiste vrste naãrtov, za katere je
opravil posebni del strokovnega izpita oz.
pridobil licenco za revidiranje, ne more pa
opravljati storitev odgovornega nadzornika
in odgovornega vodje investicije;

- za tisti del odgovornega projektiranja, ki se
nana‰a na gradbeno ali drugo projektiranje,
lahko nastopa kot poobla‰ãeni inÏenir ter
opravlja storitve odgovornega projektanta in
odgovornega revidenta za tiste vrste naãr-
tov, za katere je opravil posebni del
strokovnega izpita oz. pridobil licenco za rev-
idiranje ter storitve odgovornega nadzornika
in odgovornega vodje investicije;

- za odgovorno vodenje del, lahko nastopa
samo kot odgovorni vodja del, kot odgovorni
vodja gradbi‰ãa, kot odgovorni nadzornik in
kot odgovorni vodja investicije.

(4) Kdor ima opravljen strokovni izpit za odgovorno
prostorsko naãrtovanje in Ïeli nastopati ‰e kot
odgovorni projektant doloãene vrste naãrtov
oziroma kot odgovorni nadzornik, kot odgovorni
vodja projekta in kot odgovorni vodja investicije
ali obratno, opravlja strokovni izpit za odgovorno
projektiranje oziroma za odgovorno prostorsko
naãrtovanje kot dopolnilni strokovni izpit. 

(5) Kdor pa ima opravljen strokovni izpit za odgov-
orno prostorsko naãrtovanje in dopolnilni
strokovni izpit za odgovorno projektiranje, Ïeli
pa nastopati kot odgovorni vodja del oziroma
odgovorni vodja gradbi‰ãa ali obratno, tudi
opravlja strokovni izpit za odgovorno vodenje del
kot dopolnilni strokovni izpit.”

(6) Poobla‰ãeni inÏenir, ki ima opravljen strokovni
izpit za odgovorno projektiranje oz. odgovorno
vodenje del ter Ïeli odgovorno voditi dela oz.
odgovorno projektirati, mora opraviti le dopolnil-
ni izpit za odgovorno vodenje del oz. odgovorno
projektiranje

ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z drugim
amandmajem k 45. ãlenu in prej‰njim amandmajem k
190. ãlenu. Z njim se uredijo vsa razmerja med
posameznimi vrstami strokovnega izpita in
pooblastila, ki iz tak‰nega izpita izhajajo.

k 200. ãlenu:
V prvem odstavku se:

- v 9. toãki besedilo “odgovornega vodjo projekta”
nadomesti z besedilom “odgovornega vodjo
investicije”.

- za 9. toãko doda nova 10. toãka, ki se glasi:
“10. ãe za odgovornega vodjo investicije imenuje
posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev za odgov-
ornega vodjo investicije (tretji odstavek 35.
ãlena);”, preostale toãke pa se ustrezno
preo‰tevilãijo; 

- sedanja 12. toãka, ki postane 13. toãka, spremeni
tako, da se glasi:
“13. ãe projektne naloge, po kateri se izdeluje
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne
podpi‰e (tretji odstavek 41. ãlena)”.

ObrazloÏitev:
Amandmaji so v neposredni povezavi z amandmaji k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena, k 35. ãlenu in k 41.
ãlenu, 

k 201. ãlenu:
V prvem odstavku se v 7. toãki besede “odgovornega
vodje projektiranja” nadomestijo z besedilom
“odgovornega vodje projekta in ne zagotovi
spo‰tovanja kodeksa poklicne etike”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.1 toãki prvega odstavka 2. ãlena ter prvim amand-
majem k 45. ãlenu, ki doloãa, za kaj je projektant, ko
prevzame delo, zadolÏen.

k 202. ãlenu:
(1)
V naslovu ãlena se besedilo “odgovornega vodjo pro-
jektiranja” nadomesti z besedilom “odgovornega
vodjo projekta”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
6.1.2 toãki prvega odstavka 2. ãlena in z amandmajem
k prej‰njemu ãlenu.

(2)
V napovednem stavku ter v 1. in 2. toãki se besedilo
“odgovorni vodja projektiranja” nadomesti z
besedilom “odgovorni vodja projekta”, v 4. toãki pa
se besedilo “odgovornega vodjo projekta” nadomesti
z besedilom “odgovornega vodjo investicije”..
ObrazloÏitev:
Tudi ta amandma je v neposredni povezavi z amand-
majema k 6.1.1 in 6.1.2 toãki prvega odstavka 2. ãlena.

k 204. ãlenu:
V prvem odstavku se v 5. toãki za besedo “pogojev”
doda besedilo “in ne zagotovi spo‰tovanja kodeksa
poklicne etike”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni zvezi z amandmajem k
drugemu odstavku 51. ãlena, s katerim se kot
obveznost revidenta doloãi tudi, da mora zagotoviti,
da se pri revidiranju spo‰tuje kodeks poklicne etike.

k 226. ãlenu:
(1)
V tretjem odstavku se za besedami “kot odgovorni
prostorski naãrtovalec” doda besedilo “oziroma pri
revidiranju kot odgovorni revident ali pri gradnji kot
odgovorni vodja del ali odgovorni nadzornik”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
183. ãlenu.

(2) 
Za ãetrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki
se glasi:
“(5)Vi‰ina denarne kazni za prekr‰ke ãlanov ZAPS, ki

predstavljajo disciplinsko kr‰itev zaradi
nespo‰tovanja aktov ZAPS ali kodeksa poklicne
etike, se v skladu z disciplinskim pravilnikom
zbornice iz 172. ãlena tega zakona doloãa na pod-
lagi 173. ãlena tega zakona in odmerja v disci-
plinskem postopku po doloãbah 175. ãlena tega
zakona.”

ObrazloÏitev:
Z amandmajem se vzpostavi povezava s tistimi
doloãbami predlaganega zakona, ki urejajo disci-
plinske kr‰itve ãlanov poklicne zbornice.

k 227. ãlenu:
(1)
V drugem odstavku se za besedami “kot odgovorni
projektant” doda besedilo “oziroma pri revidiranju
kot odgovorni revident ali pri gradnji kot odgovorni
vodja del ali odgovorni nadzornik”.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
190. ãlenu.

(2) 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
“(5)Vi‰ina denarne kazni za prekr‰ke ãlanov IZS, ki

predstavljajo disciplinsko kr‰itev zaradi
nespo‰tovanja aktov IZS ali kodeksa poklicne
etike, se v skladu z disciplinskim pravilnikom
zbornice iz 172. ãlena tega zakona doloãa na pod-
lagi 173. ãlena tega zakona in odmerja v disci-
plinskem postopku po doloãbah 175. ãlena tega
zakona.”

ObrazloÏitev:
Tudi s tem amandmajem se vzpostavi povezava s tis-
timi doloãbami predlaganega zakona, ki urejajo disci-
plinske kr‰itve ãlanov poklicne zbornice.

k 234. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se v 1. toãki besedilo “vse nes-
tanovanjske stavbe” nadomesti z besedilom “vse
stavbe”.
ObrazloÏitev:
Z amandmajem se odpravlja oãitna tipkarska napaka,
saj je nelogiãno, da bi se uporabno dovoljenje po
samem zakonu lahko priznalo samo za tiste poslovne



50 | Uradni list IZS z dne 1.9. 2002 09/2002

IZVR·ILNI PREDPISI PO ZAKONU O
GRADITVI OBJEKTOV

Izvr‰ilni predpisi, ki jih doloãa ZGO-1, so:

1. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije

vrst objektov in doloãitvi objektov drÏavnega

pomena, 

ki se jo izda na podlagi prvega odstavka 8. ãlena;

2. Navodilo za razvr‰ãanje objektov glede na

zahtevnost njihove gradnje in vzdrÏevanja, 

ki se ga izda na podlagi drugega odstavka 9. ãlena;

3. Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa,

vstopa in uporabe vseh vrst objektov v javni

rabi in veãstanovanjskih stavb, 

ki se ga izda na podlagi 18. ãlena;

4. Navodilo za pripravo in izdajo tehniãnih smer-

nic za projektiranje, gradnje in vzdrÏevanje

objektov, 

ki se ga izda na podlagi drugega odstavka 28.

ãlena;

5. Pravilnik o pripravi in izvedbi javnih nateãajev, 

ki se ga izda na podlagi drugega odstavka 42.

ãlena;

6. Pravilnik o obliki in vsebini obrazca za pripravo

poroãila o reviziji projektne dokumentacije, 

ki se ga izda na podlagi ãetrtega odstavka 51.

ãlena;

7. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini projektne in

tehniãne dokumentacije, o naãinu njene

izdelave in o vrstah naãrtov, ki sestavljajo pro-

jektno dokumentacijo za posamezne vrste

objektov, 

ki se ga izda na podlagi 56. ãlena;

8. Pravilnik o naãinu oznaãitve in organizaciji ure-

ditve gradbi‰ãa, o vsebini in naãinu vodenja

dnevnika o izvajanju del ter o naãinu zagotavl-

janja sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in

drugih nosilnih elementov na gradbi‰ãu, 

ki se ga izda na podlagi petega odstavka 90. ãlena,

ãetrtega odstavka 91. ãlena in tretjega odstavka

93. ãlena;

9. Pravilnik o naãinu izdelave in podrobnej‰i vse-

bini dokazila, da bo objekt pri uporabi in

vzdrÏevanju izpolnjeval predpisane bistvene

zahteve, 

ki se ga izda na podlagi drugega odstavka 101.

ãlena;

10. Uredba o kriterijih za izraãunavanje vi‰ine

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo pros-

tora in o naãinu njegovega plaãevanja, 

ki se jo izda na podlagi tretjega odstavka 138.

ãlena;

11. Pravilnik o obliki in vsebini enotnega Ïiga ZAPS

in enotnega Ïiga IZS, 

ki se ga izda na podlagi ãetrtega odstavka 183.

ãlena in drugega odstavka 190. ãlena;

12. Pravilnik o programu in naãinu opravljanja

strokovnih izpitov pri ZAPS in pri IZS, 

ki se ga izda na podlagi prvega odstavka 193.

ãlena.

I. Izvr‰ilni predpisi 1., 2., 3. in 4. toãke morajo biti

izdani najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi

tega zakona.

prostore, ki so v nestanovanjskih stavbah, zgrajenih
pred letom 1967, ne pa tudi v stanovanjskih stavbah.

(2) 
V 3. toãki se za besedami “vse stanovanjske stavbe”
doda besedilo “ki so z dnem uveljavitve tega zakona
v uporabi”.
ObrazloÏitev:
Tudi s tem amandmajem se odpravlja oãitna tipkars-
ka napaka, saj brez pogoja, da je stanovanjska stavba
v uporabi, ni mogoãe uveljaviti predlagane izjeme.

k 244. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se 6. toãka spremeni tako, da se
glasi:
“6. podatki iz podrobnej‰ega naãrta upravljanja voda

po 60. ãlenu ãlena Zakona o vodah (Uradni list RS,
‰t. 67/02) oziroma njegovega sprejetja poprej‰nje
vodnogospodarsko soglasje na podlagi 48. ãlena
zakona o vodah (Uradni list SRS, ‰t. 38/81, 29/86,
29/86, Uradni list RS, ‰t. 15/91, 52/01, 2/01 – odloã-
ba US);”

ObrazloÏitev:
V sedanji 6. toãki je kot predhodno dovoljenje oziro-
ma soglasje navedeno vodno-gospodarsko soglasje,
ki se ga izda na podlagi 48. ãlena dosedanjega
Zakona o vodah iz leta 1981. Amandma je potreben,
ker je po vloÏitvi predlaganega zakona v drugo
obravnavo zakonodajnega postopa Ïe bil sprejet novi
Zakon o vodah (dne 12.7.2002), ki zaãne veljati
10.8.2002.   

(2)
V drugem odstavku se 10. toãka spremeni tako, da se
glasi:
“10. vodno soglasje na podlagi prvega odstavka 152.

ãlena Zakona o vodah (Uradni list RS, ‰t. 67/02) za
gradnje na vodnem ali priobalnem zemlji‰ãu, ki je
potrebno za izvajanje javne sluÏbe po navedenem
zakonu ali za izvajanje vodne pravice na
varstvenih in ogroÏenih obmoãjih zaradi odvajan-
ja odpadnih voda, kjer lahko pride do vpliva na
podzemne vode ter za hidromelioracije in rudar-
jenje;”      

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem.

k 273. ãlenu:
(1)
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Imenik projektivnih podjetij iz 26. ãlena ZGO

postane z dnem uveljavitve tega zakona seznam
prostorskih naãrtovalcev in projektantov po
doloãbah tega zakona.”

ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajema
k 31. ãlenu.

(2)
âetrti in peti odstavek se ãrtata.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem.

k 277. ãlenu:
(1)
V prvem odstavku se za 9. toãko doda nova 10. toãka,
ki se glasi:
“10. Pravilnik o obliki in vsebini obrazca za vlaganje

zahtev za vnos objekta v zemlji‰ki kataster in
kataster stavb, ki se ga izda na podlagi 117.
ãlena;”, sedanje 10., 11. in 12. toãka pa se
preo‰tevilãijo in postanejo 11., 12. in 13. toãka.

ObrazloÏitev:
V obravnavanem ãlenu prehodnih doloãb je pomo-
toma izpadla navedba izvr‰ilnega predpisa, katerega
obveznost izdaje ima podlago v 117. ãlenu predlagane-
ga zakona.

(2)
Korigira se toãka 5, kjer se ãrta del besedila "za
izbiro variantnih re‰itev in strokovno najprimernej‰ih
re‰itev nameravanih gradenj".
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi z amandmajem k
42. ãlenu.

k 279. ãlenu:
V drugem odstavku se za 4. toãko doda nova 5. toãka,
ki se glasi:
“5. Pravilnik o tehni‰kih predpisih za obratovanje in

vzdrÏevanje elektroenergetskih postrojev (Uradni
list SFRJ, ‰t. 19/68).”

ObrazloÏitev:
Z 283. ãlenom predlaganega zakona so v 13 alinejah
na‰teti doloãeni tehniãni predpisi, izdani ‰e pred
osamosvojitvijo Republike Slovenije, ki se v skladu z
ustavnim zakonom ‰e uporabljajo kot slovenski pred-
pisi., Objavljeni so bili ‰e v prej‰njem uradnem listu
SFRJ, njihova uporaba naj bi po uveljavitvi novega
ZGO-1 prenehala. Z njihovo uporabo naj bi se preneha-
lo zato, ker so ali Ïe nadome‰ãeni s slovenskimi pred-
pisi ali pa naj bi bili najpozneje do uveljavitve novega
ZGO-1 nadome‰ãeni z novimi predpisi. Ker pa se ugo-
tavlja, da novi predpis, ki naj bi uredil obratovanje in
vzdrÏevanje elektroenergetske tehnolo‰ke naprave in
ga navedeni spisek opredeljuje pod sedmo alineo, ga
je potrebno opredeliti v tem ãlenu, ki ureja
podalj‰anje veljavnosti sedanjih predpisov.

k 283. ãlenu:
ârta se sedma alinea.
ObrazloÏitev:
Amandma je v neposredni povezavi s prej‰njim
amandmajem.



09/2002 Uradni list IZS z dne 1.9. 2002 | 51

II. Izvr‰ilni predpisi iz 6., 7., 8. in 9. toãke morajo biti

izdani najpozneje v ‰estih mesecih po uveljavitvi

tega zakona.

III. Izvr‰ilni predpisi iz 5., 10., 11. in 12. toãke morajo biti

izdani najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi

tega zakona.

IZVR·ILNI PREDPISI PO ZAKONU O
UREJANJU PROSTORA

Izvr‰ilni predpisi, ki jih doloãa ZUReP, so:
1. Uredba o vrstah prostorskih ureditev drÏavnega

in regionalnega pomena;
2. Pravilnik o obliki in podrobnej‰i vsebini strategi-

je prostorskega razvoja Slovenije;
3. Uredba o vsebini, obliki in naãinu priprave pros-

torskega reda Slovenije;
4. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini, obliki in naãinu

izdelave regionalnih zasnov prostorskega razvo-
ja in njihovih obveznih prilog;

5. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini in obliki ter
naãinu izdelave zasnov prostorskega razvoja
obãine in njihovih obveznih prilog;

6. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini in obliki ter
naãinu izdelave zasnov prostorskega plana
obãine in njihovih obveznih prilog;

7. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini in obliki ter
naãinu izdelave krajinske zasnove kot sestavine
zasnov prostorskega razvoja obãine;

8. Pravilnik o podrobnej‰i vsebini in obliki ter
naãinu izdelave urbanistiãne zasnove kot ses-
tavine zasnov prostorskega razvoja obãine;

9. Pravilnik o obliki in podrobnej‰i vsebini lokaci-
jskih naãrtov in njihovih strokovnih podlag;

10. Navodilo o enotni obliki in naãinu izdaje lokaci-
jske informacije;

11. Navodilo o vsebini in naãinu vodenja sistema
zbirk prostorskih podatkov;

12. Navodilo o vsebini in naãinu vodenja zbirk
pravnih reÏimov;

13. Navodilo o vsebini in naãinu vodenja zbirke
podatkov o posegih v prostor;

14. Navodila o vsebini in naãinu vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora;

15. Navodila o podrobnej‰i delitvi dejanske rabe
prostora,

16. Uredba o vsebini izdelave poroãila o stanju na
podroãju urejanja prostora ter minimum enotnih
kazalcev;

17. Analiza in program ukrepov za izbolj‰anje delo-
vanja sistema urejanja prostora;

18. Institucionalna ureditev urejanja prostora;
19. Navodilo o izvedbi komasacije zemlji‰ã na

obmoãju lokacijskega naãrta;
20. Uredba o vsebini programa opremljanja zemlji‰ã

s komunalno infrastrukturo;
21. Merila za oblikovanje cene komunalno opreml-

jenega zemlji‰ãa ter merila za odmero komunal-
nega prispevka.

PREDSTAVITEV 
NOVIH KOMISIJ IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE
Predsednik: dr. Janez REFLAK (MSG)
prof. Vuka‰in AâANSKI (MSG)
mag. Andrej GOLJAR (MSA)
JoÏe SOVINC (MSS)
Ivan LEBAN (MSE)
Roman LEBAR (MST-kemija)
mag. Bojan GRM (MST-poÏarna varnost)
dr. JoÏe RESNIK (MST-lesna)
dr. PrimoÏ GSPAN  (MST-varstvo pri delu)
mag. Ale‰ HORVAT (MST-gozdarstvo)
Miran BRUMEC  (MSGEO)
prof. dr. Uro‰ BAJÎELJ (MSRUD)
Milan ZABUKOVEC (MSRUD)
mag. Darko DREV (MST)
JoÏe STUDENâNIK (MST)

*  Opomba: ãlani iz MST so vsi predsedniki izpitnih
komisij, ki delujejo znotraj MST 

KOMISIJA ZA OCENO VLOG
Predsednik: Andrej POV·Iâ (MSS)
dr. Viktor PUST (MSA)
Zoran KRAIGHER (MSG)
Marjetka SAJE (MSG)
Anton GRILJ (MSE)
Borut ZULE (MST)
Andrej NOSE (MST)
mag. Darko TANKO (MSGEO)
Simon DERNOV·EK (MSGEO)
dr. Simona MARKIâ (MSRUD)
Ljubomir BERIâ (MSRUD)

KOMISIJA ZA SISTEMSKE ZAKONE 
Predsednik: Roman LEBAR (MST)
Andrej PRELOV·EK (MSA)
dr. Viktor PUST (MSA)
mag. Janez LAJOVIC (MSA)
Uro‰ BIRSA (MSA)
mag. Darko DREV (MST)
dr. Janez DUHOVNIK (MSG)
Peter KOREN (MSG)
Bogdan DRINOVEC (MSG)
Danijel MUR·Iâ (MSS)
Ivan LEBAN (MSE)
Dominik BOVHA (MSGEO)
dr. Evgen DERVARIâ (MSRUD)
dr. JoÏe KOTRNIK (MSRUD)
Andrej PISK (MSRUD)

KOMISIJA ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE  STATUTA IZS
Predsednik: AmbroÏ KORITNIK
Uro‰ BIRSA (MSA)
mag. Gojmir âERNE (MSG)
Milan LEPETIâ (MSS)
mag. Borut GLAVNIK (MSE)
Danijel PODPEâAN (MST)

mag. Bojan GRM (MST)
Valter PODBR·âEK (MSGEO)
MatjaÏ CEROVAC (MSRUD)
dr. Îeljko VUKELIâ (MSRUD)

KOMISIJA ZA PRAVILA DOBRE PRAKSE 
IN NATEâAJE
Predsednik: mag. Janez LAJOVIC (MSA)
Ale‰ ÎETKO (MSA)
mag. Gojmir âERNE (MSG)
Marjan PIPENBAHER (MSG)
JoÏe VRHUNC (MSS)
Vladimir JAMA (MSS)
Franc HROVATIN (MSS)
JoÏe TORKAR (MSS)
Boris KOCJANâIâ (MSE)
Alenka Vrhovec KRAMARIâ (MST)
mag. Brane KOVAâ (MSGEO)
doc. dr. Jakob LIKAR (MSRUD)
mag. Marjan HUDEJ (MSRUD)

KOMISIJA ZA TEHNIâNO IN 
KULTURNO  DEDI·âINO
Predsednik: Gorazd HUMAR (MSG)
dr. Branko ZADNIK (MSG)
Jadranka GRMEK (MSA)
Andrej POV·Iâ (MSS)
Miran BRUMEC (MSGEO)
dr. Boris SALOBIR (MSRUD)

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE
Predsednik: MatjaÏ GRILC (MSGEO)
Andrej âERNIGOJ (MSA)
dr. Janez DUHOVNIK (MSG)
Miro PIRNAR (MSS)
TomaÏ KERN (MSE)
Janez POTOâNIK (MSE)
Franc PEâOVNIK (MST)
dr. JoÏe KORTNIK (MSRUD)

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE
Predsednik: dr.Îeljko VUKELIâ (MSRUD)
Andreja JUG (MSA)
mag. Andrej GOLJAR (MSA)
Meta ZAJC POGORELâNIK (MSG)
Mirt MARTELANC (MSS)
Anton AVâIN (MSE)
mag. Vinko VOLâANJK (MSE)
Andrej LESNIK (MST)
mag. MatjaÏ HRIBAR (MSGEO)
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elaborat pod ‰ifro 77474
Avtorji arhitekture: Volk Architekten, Zürich; 
soavtorji: Andrej Volk, Karina Castella, Maik Günther,
Ariel Huber, Moritz Schneider; krajinski arhitekti:
Rotzler Krebs Partner, Winterthur

Tri odkupe po 900.000 SIT neto prejmejo:

elaborat pod ‰ifro 55789
Avtorja: Siw Wrobel, Wiehl, Stephanie Herkenrath

elaborat pod ‰ifro 04851
Avtor: Marko Mu‰iã, univ. dipl. inÏ. arh., Ljubljana; 
sodelavci: Sonja Kolar, univ. dipl. inÏ. arh., Tina Mu‰iã,
‰tud. arh.,  Natalija Perko, univ. dipl. inÏ. arh., Goran
Rupnik, ‰tud. arh., ârtomir Reber‰ak, ‰tud. arh., Marjan
Stariã, univ. dipl. inÏ. arh.

elaborat pod ‰ifro 23478
Avtorji: Andrej Mlakar, univ. dipl. inÏ. arh., Ljubljana,
Ferdo Jordan, univ. dipl. inÏ. arh., Evgen âargo, univ.
dipl. inÏ. arh.; 
sodelavca: Damjan Kmetiã, univ. dipl. inÏ. arh., Alenka
Novak, abs. arh.

Poseben odkup za 900.000 SIT neto prejme:

elaborat pod ‰ifro 31508

3) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
celostno ureditev 
KNJIÎNICE RAVNE NA KORO·KEM
Razpisovalec: Obãina Ravne na Koro‰kem in IZS
MSA v sodelovanju z DAM
Objava razpisa: 28. 12.  2001
Rok oddaje: 15.03. 2002 

1. nagrado v znesku 1.950.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 14141
Avtorji: Maru‰a Zorec, Ma‰a Îivec, Mitja Novak, Domen
Mozetiã, Ana Kuãan, Anjo Îigon, Tomi KriÏaj, Nevenka
·krabe

2. nagrado v znesku 1.250.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 68392
Avtorji: Jurij Sadar, Bo‰tjan Vuga, Goran Golubiã,
Matej Hoefler, Lucijan ·ifrer, Ale‰ Gaãnik, MatjaÏ
ErÏen, TomaÏ Habiã, Du‰an Jeftiã, Janez Krajnc, Matej
Kuãina, Ga‰per Blejc, Martina Hauschen 

3. nagrado v znesku 750.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 23687
Avtorji: Vojteh Ravnikar, Tanja Ko‰uta, Robert Potokar,
BlaÏ Budja, Maja Slapernik, MatevÏ âelik, Nevenka
·krabe, Tomi KriÏaj, Marko Pavlinjek

Odkup  v znesku 350.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 11122
Avtorji: Mira Stantiã, Sanja ·krinjar, Milena Todoroviã
Topoli‰ek, Ivo Hafner, Miran Polj‰ek, Bojan Germov‰ek

Odkup  v znesku 350.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 10909

A) Nateãaji v teku:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
urbanistiãno in arhitekturno re‰itev POKLIC-
NE ÎIVILSKE ·OLE V LJUBLJANI 
Razpisovalec: IMOS inÏeniring in IZS MSA v sode-
lovanju z DAL, DUPPS in DKAS
Objava razpisa: 21.06.2002
Rok oddaje: 18.09.2002

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za ide-
jno arhitekturno re‰itev 
EKONOMSKE ·OLE MURSKA SOBOTA s pri-
padajoão ureditvijo 
Razpisovalec: Ministrstvo za ‰olstvo, znanost in
‰port RS in Mestna obãina Murska Sobota v sode-
lovanju z IZS MSA ter strokovnimi dru‰tvi, DUPPS
in DKAS
Objava razpisa: 21.06.2002
Rok oddaje: 01.10.2002

3) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-
dobitev urbanistiãno arhitekturnih re‰itev za
UREDITEV MESTNEGA SREDI·âA V ·EMPETRU 
Razpisovalec: Obãina ·empeter-Vrtojba in IZS
MSA v sodelovanju z DPA
Objava razpisa: 01.08.2002
Rok oddaje: 15.10.2002

B) Nateãaji v pripravi:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-
dobitev urbanistiãno arhitekturnih re‰itev za
ureditev 
OSREDNJE TRÎNICE S PARKIRNO HI·O V
ZGODOVINSKEM JEDRU NOVEGA  MESTA
Razpisovalec: Obãina Novo mesto in IZS MSA v
sodelovanju z DAD
Objava razpisa predvidoma: september  2002

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-
dobitev urbanistiãnih re‰itev za obmoãje
STARE CINKARNE V CELJU
Razpisovalec: Mestna obãina Celje in IZS MSA v
sodelovanju z DUPPS
Objava razpisa predvidoma: september  2002

C) Zakljuãeni nateãaji:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
arhitekturno re‰itev  
PRIZIDKA EKONOMSKE FAKULTETE,
FUNKCIONALNE POVEZAVE MED OBJEKTI TER
VIZUALNO USKLADITEV FASAD.
Razpisovalec: Ministrstvo za ‰olstvo, znanost in
‰port RS in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul-
teta v sodelovanju z IZS MSA in DAL
Objava razpisa: 22.02.2002
Rok oddaje: 20.05.2002

1. nagrado v neto znesku 2.000.000 SIT 
prejme elaborat pod oznako A ter ‰ifro 14502
Avtorji: TomaÏ Machtig, univ. dipl. inÏ. arh., Ur‰ka
Vrhunc, M. Arch. II, univ. dipl. inÏ. arh.; 
sodelavci: za konstrukcijo Jana Pribakoviã, univ. dipl.
inÏ. gradb., Elea iC; za strojne instalacije Tomi Celarc,
univ. dipl. inÏ. str.; za poÏarno varnost Ksenia
Novotny, Breda BoÏiã, abs. arh.

2. enakovredno nagrado v neto znesku 1.000.000
SIT prejme elaborat pod oznako B ter ‰ifro 05202
Avtorji: Katja ·vab, univ. dipl. inÏ. arh., Sandra ·ter-
pin, univ. dipl. inÏ. arh., Romana Pleter‰ek, univ. dipl.
inÏ. arh.; 
sodelavci: popis del Grega Lukan, dipl. inÏ. gradb.; sta-
tika Gregor Sorã, univ. dipl. inÏ. gradb.; strojne insta-
lacije Miha Vilhar, univ. dipl. inÏ. str.; elektro insta-
lacije Bruno ·terpin, univ. dipl. inÏ. el. in Bo‰tjan
Ko‰ir, univ. dipl. inÏ. el. 

2. enakovredno nagradno  v znesku 1.000.000 SIT
prejme elaborat pod oznako D ter ‰ifro 73171
Avtorji: JoÏica Kuntariã, univ. dipl. inÏ. arh., Ale‰
Îetko, univ. dipl. inÏ. arh.; 
konzultanti: statika Marko Pavlinjek, univ. dipl. inÏ.
gradb.; elektro instalacije Ladislav Pobolj‰aj, univ.
dipl. inÏ. el.; strojne instalacije Marcel Turk, univ. dipl.
inÏ. str.; 
sodelavci: Emir Jelkiã, abs. arh., Sabina Les, univ. dipl.
inÏ. arh., Sanja Skrinjar, univ. dipl. inÏ. arh.

2) Javni, anonimni enostopenjski regionalni
anketni nateãaj s povabljenimi udeleÏenci za
urbanistiãno  in  arhitekturno idejno re‰itev
obmoãja  ljubljanske postaje
POTNI·KI CENTER LJUBLJANA
Razpisovalec: Mestna obãina Ljubljana in IZS
MSA v sodelovanju z DAL, DUPPS in DKAS
Objava razpisa: 28.12.2002
Rok oddaje: 15.05.2002

1. in 3. nagrada nista bili podeljeni.

Tri enakovredne druge nagrade  v vi‰ini
3.333.333 SIT neto prejmejo:

elaborat pod ‰ifro 06931
Avtorji: Rok Klanj‰ãek, univ. dipl. inÏ. arh., Ljubljana,
Klemen Pavlin, univ. dipl. inÏ. arh., Kobarid, Ale‰
Vrhovec, univ. dipl. inÏ. arh., Ljubljana; 
sodelavci: MatevÏ Franãiã, abs.arh., Medvode, AljaÏ
Lavriã, abs.arh., Kranj, Ga‰per Zalar, univ. dipl. inÏ.
arh., Ljubljana 
konzultanti: Jakob Josip Hacin, univ. dipl. inÏ. arh.,
Îeneva HOK International Ltd. London

elaborat pod ‰ifro 51642
Avtorji: Andrej Mitja Prelov‰ek, Ljubljana, Damjan
Ga‰pariã, Ljubljana, Laura Martina Stegnar, Ljubljana; 
sodelavca: Maj Juvanec, Radovljica, Igor Klander,
Ljubljana

NATEâAJI 
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Avtorji: JoÏica Kuntariã, Ale‰ Îetko, Mateja ·epec,
MatjaÏ Karlov‰ek, Marcel Turk, Ladislav Pobolj‰aj
Odkup  v znesku 350.000 SIT neto
prejme elaborat pod ‰ifro 717178
Avtorji: Smiljan Buzeti, Ma‰a Cvetko, Iztok Lemajiã,
·tefan Kacin, Vid Ratajc, Edvard ·tok 

4) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
celostno ureditev 
OSREDNJE MARIBORSKE TRÎNICE
Razpisovalec: TrÏnica Maribor in IZS MSA v sode-
lovanju z DAM
Objava razpisa: 04.01.2002
Rok oddaje: 20.03.2002 

1. nagrado v znesku 1.800.000 neto
prejme elaborat pod ‰ifro SARATOGA
Avtorji: Rok Benda, PrimoÏ Hoãevar, Mitja Zorc, Edo
Wallner in Bo‰tjan Hribar

2. nagrado v znesku 1.100.000 neto
prejme elaborat pod ‰ifro APRIL
Avtorji: ·pela Narodni-Kovaã, ·pela KryÏanowski,
Miha Kajzelj, Mojca GuÏiã, Mirana Lovrenãiã, Gregor
Trplan, TomaÏ Habiã in Jan Nuvak

3. nagrado v znesku 700.000 neto
prejme elaborat pod ‰ifro TAPIS
Avtorji: Ale‰ Înidar‰iã, Katja Îlajpah, PrimoÏ Grabnar
in Jernej Gartner

Enakovredni zmanj‰ani odkup v znesku 300.000
neto prejme elaborat pod ‰ifro BORGIA
Avtorji: Irene Gro‰elj, JoÏe Pintar in Borut Kirn

Enakovredni zmanj‰ani odkup  v znesku 300.000
neto prejme elaborat pod ‰ifro 20302
Avtorji: Mojca Kocbek, Leonardo Vimos, Jana Kocbek,
prof. Davorin Îitnik, Marko Vrbanec in Ga‰per Blejec

Enakovredni zmanj‰ani odkup  v znesku 300.000
neto prejme elaborat pod ‰ifro MAR.TRG
Avtorji: Jaka BeÏan, ·pela Rogel, Lidija Draga‰iã,
TomaÏ Pipan, Ivan ·epetavec, Janez Zupanãiã in
Andrej Pogaãnik

D) Doslej izraÏene namere za iskanje 
re‰itev z nateãaji:

2) Javni, anonimni enostopenjski drÏavni nateãaj
za novogradnjo srednje ‰ole ali adaptacijo
objektov nekdanje voja‰nice z dograditvijo
Razpisovalec: Obãina Slovenska Bistrica v sode-
lovanju z Ministrstvom za ‰olstvo, znanost in
‰port in IZS MSA v sodelovanju z DAM

3) Javni, anonimni enostopenjski drÏavni urban-
istiãni, krajinski  in arhitekturni nateãaj za
ureditev Ljubljanice in Grubarjevega kanala
Razpisovalec: MOL in IZS MSA v sodelovanju z
DAL, DUPPS in DKAS

4) Javni, anonimni enostopenjski drÏavni projek-
tni nateãaj za idejno arhitekturno re‰itev
POLITEHNIKE Nova Gorica
Razpisovalec: Mestna obãina Nova Gorica v
sodelovanju z IZS MSA ter DAP
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INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Jar‰ka cesta 10/b, 1000 Ljubljana

Nove 
Telefonske ‰tevilke: e-mail naslov:

Notranja centrala 01/547 33 33

Tajni‰tvo 01/547 33 40 izs@izs.si

Predsednik IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Podpredsednik IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Generalna sekretarka IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Evidenãna sluÏba 01/547 33 11 renata.gomboc@izs.si

Finanãno raãunovodska sluÏba 01/547 33 13 marijan.rabic@izs.si 

SluÏba za strokovne izpite 01/547 33 15 tereza.rebernik@izs.si

Telefaks 01/547 33 20

Domaãa stran na internetu: http://www.izs.si,

E-po‰ta: izs@izs.si@


