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mag. âRTOMIR REMEC
predsednik InÏenirske 

zbornice Slovenije

BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

S
kup‰ãina IZS mi je podelila ‰e en dvoletni mandat, zato se ãlanom skup‰ãine

zahvaljujem za izkazano zaupanje in prav je, da vam ob tej priloÏnosti sporoãim nekaj

pomembnih izhodi‰ã za nadaljnje delovanje zbornice.

Vsekakor Ïelimo nadaljevati s programom celovite vsebinske prenove zbornice, za kar Ïe

imamo primerno prostorsko, materialno in tudi kadrovsko osnovo. Delovanje zbornice bo

poleg zagotavljanja kakovostnega in uãinkovitega izvajanja javnih pooblastil usmerjeno tudi v

izobraÏevanje poobla‰ãenih inÏenirjev, za kar v letu 2003 naãrtujemo ustanovitev InÏenirske

akademije, ki bo delovala v okviru Komisije za izobraÏevanje.

Velik poudarek bo namenjen dobri inÏenirski praksi, predvsem v smislu zagotavljanja

predpisanega obsega vsebine projektne dokumentacije, kakovostnih in naprednih inÏenirskih

re‰itev in metod dela, enotnih tarifnih pogojev, javnih naroãil in nateãajev.

IZS mora zagotoviti kakovostno in neodvisno izvajanje nateãajev, zato bo potrebno vzpostaviti

primerno organizacijsko obliko na nivoju IZS kot celote.

Na 3. Evropskem inÏenirskem forumu v Dubrovniku smo slovesno podpisali deklaracijo, ki nas

zavezuje, da tvorno sodelujemo pri ustanavljanju Evropskega sveta inÏenirskih zbornic, ki bo

uãinkovito zastopal skupne interese nacionalnih inÏenirskih zbornic v okviru Evropske

skupnosti.

·e naprej bomo veliko pozornosti namenili informiranju preko ãasopisa NOVO V IZS, naãrtovane

revije INÎENIR, spletne strani www.izs.si, in vsestranskemu utrjevanju prepoznavne javne

podobe IZS.

Nenazadnje naj ponovno izrazim Ïeljo, da bi vsi ãlani IZS, vkljuãno s kolegi arhitekti, pripomogli

po va‰ih najbolj‰ih moãeh k uspe‰nemu skupnemu delovanju stroke na podroãju graditve

objektov in urejanja prostora.

V priãakovanju na‰ega sreãanja na 2. Dnevu inÏenirjev in arhitektov z delovnim naslovom

Razvojne perspektive slovenskega graditeljstva, ki bo 20. novembra v novem kongresnem centru

Habakuk v Mariboru, vas lepo pozdravljam.

Spo‰tovani ãlani
zbornice!
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Uvodnik Uvodnik Uvodnik

K
ot glavna in odgovorna urednica ãasopisa

NOVO V IZS vas vse najprej lepo pozdrav-

ljam. Po odzivih sodeã smo pri izdajanju

ãasopisa NOVO V IZS na pravi poti. NOVO V IZS bere

vedno veã ãlanov, vsebina je zanimivej‰a, v‰eã vam

je tudi oblikovanje, zato ga veãkrat ocenite in tudi

pohvalite. Za ãasopisom stojijo tehniãni urednik in

predsednik Komisije za informiranje IZS g. MatjaÏ

Grilc, pa Komisija za informiranje IZS in programski

svet, t.j. Upravni odbor IZS. Ker bi bili radi ‰e bolj‰i,

vas vabimo, da nam posredujete pripombe in pohva-

le, predloge tem za obravnavo, imena zanimivih oseb

za intervju, informacije. Veseli bomo, ãe nam boste

poslali prispevek, ki ga boste napisali. Za vse tiste, ki

‰e ne veste – prispevki, objavljeni v ãasopisu NOVO V

IZS, so honorirani. Izbiro prispevkov opravijo ome-

njena komisija in oba urednika, ki izberejo tudi nas-

lovno temo. Naslov za po‰iljanje ãlankov in nove

ideje je Komisija za informiranje IZS ali izs@izs.si (ob

navedbi “za Komisijo za informiranje”).

V ãasu od izida zadnje ‰tevilke smo se, tako kot

smo napovedovali, preselili v nove, veãje in upo-

rabnej‰e prostore. Vsi novi podatki (naslovi, tele-

fonske ‰tevilke, …) so objavljeni na na‰i spletni

strani “www.izs.si”. Na njej najdete tudi prikaz

toãne lokacije.

Otvoritev je potekala ob prisotnosti ministra za

okolje, prostor in energijo, mag. Janeza Kopaãa in

Ïupanje mesta Ljubljana, gospe Viktorije Potoãnik.

ReportaÏi s slavnostnega odprtja prostorov smo

namenili kraj‰i prispevek. Prav tako na va‰o Ïeljo

dodajamo kraj‰o reportaÏo z delavnic, ki so se na

temo Sistemska zakonodaja v pripravi, Priprave na

vzpostavitev InÏenirske akademije in Dobra inÏe-

nirska praksa odvijale v otvoritvenem tednu.

Za naslovno temo smo tokrat izbrali strokovne

izpite, ki jih predstavljamo tudi v luãi nove sistem-

ske zakonodaje v sprejemanju, saj nas njene spre-

membe precej zaposljujejo. Kot smo najavili Ïe v

predhodni ‰tevilki, nova sistemska zakonodaja

predvideva drugaãno ureditev opravljanja strokov-

nih izpitov, saj naj bi se ti opravljali za odgovorno

projektiranje, odgovorno vodenje del in odgovorno

revidiranje. Pisci prispevkov izpostavljajo dileme, s

katerimi se sreãujejo kot pripravljalci programov

strokovnih izpitov, izpra‰evalci oz. sodelavci pri

pripravi besedila novega zakona.

O dejavnosti IZS na mednarodnem podroãju pi‰e-

mo v prispevku o tretjem Evropskem inÏenirskem

forumu v Dubrovniku. Predstavniki IZS so se v

septembru in novembru udeleÏili tudi pripravljal-

nih sestankov za ustanovitev Evropskega sveta

inÏenirskih zbornic (Praga, Dunaj). Bili smo tudi na

sestanku delovne skupine za nateãaje Evropskega

sveta arhitektov v Pordenonu.

Pripravljamo se na drugi Dan inÏenirjev in arhitek-

tov v Mariboru 20. 11. 2002. Prejeli smo predloge za

podelitev nagrad IZS za inÏenirske doseÏke in nazi-

vov ãastni ãlan IZS. Kdo jih bo prejel, boste izvedeli

na dnevu inÏenirjev in arhitektov, ko jih bomo

podelili.

Ko boste ãasopis prelistali, boste v njem na‰li ‰e

veliko veã. Prijetno branje.

mag. BARBARA ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad.
glavna in odgovorna urednica glasila NOVO v IZS
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AKTUALNO

Strokovni izpiti v luãi
priprave novega ZGO

S TEM PRISPEVKOM ÎELIM PREDSTAVITI OSEBNO

MNENJE IN DILEME, KI SE MI PORAJAJO V

OBDOBJU PRIPRAVE NOVEGA ZAKONA O

GRADITVI OBJEKTOV IN Z NJIM POVEZANEGA

NOVEGA PRAVILNIKA O PROGRAMU IN NAâINU

OPRAVLJANJA STROKOVNIH IZPITOV PRI IZS. V

PRISPEVKU JE VERJETNO VEâ VPRA·ANJ KOT

ODGOVOROV. PRAV TO NAJ BI SPODBUDILO ·E

DRUGA MNENJA, KI BODO POMAGALA K TEMU,

DA SE PRIPRAVIJO TAK·EN ZAKON IN

PODZAKONSKI AKTI, KI BODO IZRAÎALI

RESNIâEN NAMEN IN VSEBINO STROKOVNIH

IZPITOV.

IVAN LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.
predsednik UO matiãne sekcije elektroinÏenirjev

f

Zakaj sploh strokovni izpit in
kak‰en naj bi bil?
Morda naivno vpra‰anje. Ko pa pogledamo celo

paleto idej in mnenj ob pripravi prihodnje zakono-

daje in tudi prakso pri opravljanju sedanjih izpitov,

odgovor ni popolnoma enoumen.

Osnovni odgovor je prav gotovo v smeri strokov-

nega izpita kot dokazovanja znanja, ki omogoãa

opravljanje nekega specifiãnega dela s posebno

odgovornostjo. Od tu dalje se sedanja praksa in

ideje za prihodnost Ïe razhajajo.

To se vidi predvsem v temah in naãinu opravljanja

klavzurnih nalog. Nekatere stroke in mentorji

preko naloge bolj ali manj preverjajo kandidatovo

znanje, ki ga je ali bi ga moral pridobiti s svojo ‰ol-

sko izobrazbo. To so naloge z obseÏnimi izraãuni,

pri izpitih se Ïe uporabljajo osebni raãunalniki,

izraÏene so zahteve, da bi bili raãunalniki za ta

namen Ïe na razpolago. Druga skrajnost je oprav-

ljanje “pisnega” izpita pri arhitektih, kjer se izvaja

le zagovor del kandidata iz nekega preteklega

obdobja pred izpitom.

Sam bi se teÏko opredelil za eno ali drugo skraj-

nost. Menim pa, da strokovni izpiti ne smejo biti

namenjeni preverjanju formalnega ‰olskega zna-

nja, saj je ‰olsko znanje predpogoj.

Zato naj bi bila program strokovnih izpitov in pre-

verjanje znanja usmerjena v nadgradnjo ‰olskega

znanja, ki je potrebno za opravljanje ene od aktiv-

nosti znotraj graditve objektov, in to take aktivno-

sti, ki zahteva posebna pooblastila. Pisne naloge

naj bi bile bolj usmerjene v metodologijo izdelave

neke projektne re‰itve ali drugo tematiko ob

poznavanju zakonodaje, standardizacije in sodob-

nih metod, manj pa k projektantskemu preraãuna-

vanju ali celo risanju.

Strokovni izpit naj bi v splo‰nem delu dokazal, da

kandidati obvladajo interdisciplinarno stroko pro-

jektnega vodenja in osnovno zakonodajo s podroã-

ja graditve prostora in urejanja prostora. Ta del bi

moral biti za vse stroke enoten. Odveã je tudi obre-

menjevanje programa z materijo o druÏbeni uredi-

tvi. V nalogi naj bi kandidat pokazal predvsem

poznavanje metodologije dela in predpise. V

posebnem delu pa bi moral pokazati poznavanje

tehniãnih predpisov, predpisov s podroãja varstva

pri delu, varovanja okolja in podroãja poÏarne var-

nosti.

Pojavlja se dilema, kako to preobseÏno materijo

skrãiti na razumno mero. Lahko gremo v smeri, da

nekdo obvlada le predpise iz ozke stroke oz. speci-

alizacije znotraj stroke, ki jo zastopa (to je najveã-

krat tudi sedanja praksa). Vpra‰amo pa se, ali je

prav, da je tako, saj potrdilo o opravljenem izpitu ne

govori o specializaciji, sedaj celo niti o vrsti del. Îe

v preteklosti so bile ideje in tendence, da bi tudi s

formalnim potrdilom omejili dejavnost (npr. za

katere objekte je usposobljen projektant). Bojim se,

da je ta pot prezapletena in prezahtevna. Menim, da

bi morali snov s podroãja predpisov (predvsem pa

standardov) skrãiti na osnovni del, ki ga morajo

obvladati vsi kandidati, in le pri zagovoru klavzurne

naloge preiti v bolj specifiãno podroãje.

Koliko strokovnih izpitov?
V sedanjem sistemu so strokovni izpiti razdeljeni

po strokah. Za vsako stopnjo pridobljene izobra-

zbe je potrebno opraviti ‰e dopolnilni izpit.

Izpit je enoten za posamezno stroko in je s tem

predpogoj za vpis v imenik poobla‰ãenih inÏenir-

jev in opravljanje funkcije odgovornega projektan-

ta, odgovornega vodje del in tudi nadzornika. Nivo

izpita za posamezni izobrazbeni nivo ni bil nikoli

jasno zaãrtan. Tudi ZGO je prispeval k temu, da so

se meje zabrisale, saj ni upo‰teval novej‰ega stop-

njevanja izobrazbe: vi‰je strokovne ‰ole – 2 leti

(inÏenir), visoke ‰ole – 3 leta (diplomirani inÏenir),

univerzitetna izobrazba – 5 let (univerzitetni diplo-

mirani inÏenir). Poleg tega je ZGO-C dal tehnikom

ob posebnih pogojih moÏnost vpisa v posebni ime-

nik in s tem opravljanje funkcije odgovornega pro-

jektanta in vodje del zahtevnih objektov. Pri nivoju

klavzurne naloge se izvaja prilagajanje izobra-

zbenemu nivoju, formalno spriãevalo pa omogoãa

izvajanje vseh funkcij, ki jih predvideva zakon.



Osnutek novega ZGO (zaãetni osnutek) je predvi-

deval naslednje osnovne udeleÏence v procesu

graditve: projektanta, revidenta, nadzornika,

vodjo del, investitorja. Ti naj bi imenovali svoje

odgovorne osebe (odgovornega projektanta,

odgovornega revidenta, odgovornega vodjo del,

odgovornega nadzornika, odgovornega vodjo

investicije). Za vsako od teh funkcij (razen za inve-

stitorja) je osnutek zakona predvidel svoj strokov-

ni izpit. Posebej so bili v osnutku zakona opredel-

jeni ‰e izpiti za arhitekte in prostorske naãrtoval-

ce, pa tega dela zakona v tem prispevku ne bom

obravnaval. Ob omenjenem se pojavlja ‰e gradaci-

ja odgovornega projektanta za zahtevne objekte

in odgovornega projektanta za manj zahtevne in

enostavne objekte, ki je vezana na formalno izo-

brazbo, potrebno prakso ter strokovni izpit.

Ta mnoÏica izpitov je bila namenjena uveljavitvi

razliãnih pooblastil. Dejstvo pa je, da je organiza-

cija tolik‰nih razliãnih programov strokovnih izpi-

tov (ali so res lahko razliãni?) nemogoãa. Drugi

argument, ki govori proti tako specializiranim

strokovnim izpitom je dejstvo, da je slovenski pro-

stor relativno majhen in da mora inÏenir soãasno

opravljati veã funkcij, zaradi ãesar bi moral po

predlogu novega zakona opraviti veã strokovnih

izpitov. Tretji argument proti pa je, da je za tujce

predvideno zelo ohlapno priznavanje nekak‰nih

potrdil za opravljanje del (vemo, da marsikje

strokovnih izpitov sploh nimajo), medtem ko bi

na‰im inÏenirjem s ‰tevilnimi predvidenimi stro-

kovnimi izpiti precej omejevali delovanje na dolo-

ãenih podroãjih dela. V amandmajih, ki smo jih

oblikovali k zadnjemu predlogu ZGO, smo predlaga-

li skrajno kompromisno moÏnost, da se uzakonita

le dve vrsti izpitov: za odgovorno projektante in za

odgovorno vodje del.

Tako bi lahko vsaj nekoliko loãili program pri klav-

zurni nalogi ter pri obsegu znanja iz tehniãne

regulative, ki bi pri prvih bila usmerjena v pravilni-

ke in standarde, pri drugih pa v bolj‰e poznavanje

investicijskega procesa, upravnega postopka, var-

stva pri delu. Prvi izpit bi bil pogoj za odgovorne

projektante in odgovorne revidente, drugi pa za

odgovorne vodje del. Odgovorni nadzorniki bi

lahko imeli prvi ali drugi izpit. Sam se zavzemam,

da bi tudi odgovorni vodja investicije (ta je bil v

prej‰nji razliãici zakona predviden vsaj za zahtev-

ne objekte) moral imeti strokovni izpit za odgo-

vorno vodenje del.

Dejstvo je, da si razdrobljenih izpitov po prvotnem

predlogu zakona ne moremo privo‰ãiti, pa tudi

smiselni niso. Ostaja pa ‰e vedno tudi dilema smi-

selnosti dveh razliãnih strokovnih izpitov.

Za dva razliãna strokovna izpita obstajajo argu-

menti za in proti. Morda pa je taka delitev le smi-

selna. Praksa namreã kaÏe, da marsikateri inÏenir

Ïe ob prijavi za izpit pove (mentor pa upo‰teva ali

ne), da ni nikoli projektiral in torej ne bo opravljal

klavzurne naloge s podroãja projektiranja, formal-

no spriãevalo pa mu potem to moÏnost sicer daje.

Seveda pa bomo morali skrbno preveriti, v ãem bi

se programa loãevala in kaj bi bilo potrebno za pri-

dobitev obeh izpitov, saj bi kar precej inÏenirjev

zelo verjetno hotelo imeti oba.

Kako uporabiti strokovne izpite
pri dokazovanju usposobljenosti?
Naslednja velika tema je, kako ob sprejetju novega

ZGO prilagoditi strokovne izpite pogojem izobra-

zbe, ki so tudi kljuãni za opravljanje posameznih

odgovornih del. Tako bosta univerzitetni diplomira-

ni inÏenir in diplomirani inÏenir postala ob pogoju

opravljenega strokovnega izpita odgovorna pro-

jektanta za zahtevne objekte, vendar ob razliãno

pogojeni praksi. Obenem pa bosta oba lahko Ïe

pred iztekom ãasovnega pogoja za zahtevne objek-

te nastopala kot odgovorna projektanta manj zah-

tevnih objektov. Ali iz tega sledi, da naj bi se

strokovni izpit za odgovorno projektiranje oprav-

ljal glede na zahtevnost objektov ali glede na

osnovno strokovno izobrazbo ali celo neodvisno

od obeh kriterijev? Sam menim, da glede na taka

doloãila zakona strokovni izpiti, stopnjevani po

strokovni izobrazbi, niso veã smiselni. Uvesti bomo

morali enotne strokovne izpite ali pa izpite po zah-

tevnosti objektov. Seveda bi taki enotni izpiti

obsegali le osnovna znanja, a bi morali pri tem

zaostriti kriterije. Dobivanje pooblastil za projekti-

ranje posameznih vrst objektov (po zahtevnosti) bi

bilo potem vezano le na osnovno izobrazbo,

strokovni izpit in na delovno dobo pri opravljanju

del s podroãja projektiranja. Ta problematika je

podobna tudi pri strokovnih izpitih s podroãja

vodenja del, kjer se inÏenirjem pridruÏujejo tudi

tehniki. Postavlja se vpra‰anje, ali je prav, da zakon

izenaãuje tehnike in inÏenirje vi‰jih strokovnih ‰ol.

Pri vseh teh dilemah, za katere bi bilo prav, da jih

razre‰imo znotraj IZS, se pojavlja ‰e naloga, kako

vse to spraviti tudi v Ïig poobla‰ãenega inÏenirja

(tudi ta pravilnik moramo narediti sami).

Nedvoumno je, da Ïe predlog zakona zahteva, da

je iz Ïiga razvidna dejavnost (stroka, odgovorno

projektiranje ali odgovorno vodenje del). Kako pa

bomo loãili usposobljenost (odgovornost) za vrste

objektov glede na teÏavnost, ali bomo v Ïig

vpisovali leta prakse, ali bodo Ïigi razliãni glede

na objekte? Verjetno bi bilo edino prav in mogoãe,

da bi se Ïe iz Ïiga videla poleg usposobljenosti za

vrsto del (odgovorni projektant, odgovorni vodja

del) ‰e usposobljenost za delo pri posameznih

objektih (glede na stopnjo teÏavnosti). V tem pri-

meru bi ob enotnih izpitih zbornica morala voditi

tudi evidenco strokovne prakse in ob dosegu

pogoja delovne prakse na zahtevo ãlana zamenjati

Ïig. Podobno bi se moralo dogajati tudi, ãe bi se

izpiti stopnjevali (veã izpitov) glede na zahtevnost

objektov.

Kaj z izpiti, ki jih zahtevajo drugi
zakoni?
V zadnjem ãasu se pojavlja vedno veã pravilnikov

in uredb (oãitno gredo tendence v to smer), ki za

posamezno dejavnost, vezano na graditev objek-

tov, zahtevajo ‰e posebne licence (npr. izdelovalci

PVO, izdelovalci ‰tudij o poÏarnem varstvu, bodoãi

koordinatorji varstva pri delu na gradbi‰ãih). V

njih so pogoji razliãni, pri nekaterih je pogoj pose-

ben izpit, predpogoj pa strokovni izpit po ZGO, pri

drugih je ali eden ali drugi, pri tretjih se kot izpit

po posebnem zakonu priznava tudi strokovni izpit

doloãene stroke, ki je bil opravljen po ZGO.

Nesprejemljiva praksa je, da se programi strokov-

nih izpitov za doloãeno stroko uporabijo tudi kot

posebni izpiti po drugih zakonih. Menim, da bi tudi

na tem podroãju morali napraviti red. âe se zahte-

vajo izpiti po drugih zakonih, bi morali biti to le

posebni izpiti, ki bi nadgrajevali na‰e strokovne

izpite v nekaterih podroãjih, nikakor pa se ne bi

smeli izkori‰ãati za cehovsko zapiranje. Lahko bi jih

po posebnem pooblastilu izvajala na‰a zbornica,

vendar bi jih bilo potrebno loãevati od strokovnih

izpitov po ZGO. Nasploh pa ob inflaciji teh dodatnih

zahtev obstaja nevarnost, da se razvrednotijo izpiti

po ZGO. Glede na vsebino, ki jo bo moral imeti po

predlogu ZGO novi Projekt za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja, bodo tak‰en projekt v velikem delu

izdelovali le projektanti s posebnimi pooblastili po

drugih zakonih (v veãini primerov bo zahteval vrsto

specialistov – projektantov).

âe Ïe gremo v tako smer, bi bilo smiselno, da se

tak naãin uveljavi le pri zahtevnih objektih.

Namesto zakljuãka
Kot sem Ïe v uvodu napovedal, sem nanizal nekaj

dilem, ki se ustvarjajo ob pripravljanju novega ZGO

in pripadajoãega Pravilnika o opravljanju strokov-

nih izpitov. Gotovo so poleg nakazanih moÏnosti

‰e druga mnenja. Marsikdo bo na‰el ‰e kak‰en

problem in tudi ustrezno re‰itev. Dejstvo je, da

bomo morali v kratkem obdobju zaãrtati nekatere

re‰itve, ki bodo zaznamovale na‰e delo v prihod-

njem obdobju. Zato bi bilo primerno, da jih pravo-

ãasno preverimo.
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P
ogoji in naãin opravljanja strokovnih izpi-

tov so predpisani v »Pravilniku o progra-

mu in naãinu opravljanja strokovnih izpi-

tov pri IZS. Na podlagi 76.a ãlena ZGO je bila usta-

novljena InÏenirska zbornica Slovenija, ki je po

doloãbi istega ãlena v soglasju z Vlado RS pripravi-

la statut, v katerem je podrobneje doloãila svoje

naloge in organizacijo. Po 42. ãlenu Statuta IZS so

bile ustanovljene matiãne sekcije, in sicer najprej

MSA – Matiãna sekcija arhitektov, krajinskih arhi-

tektov in urbanistov, MSG – Matiãna sekcija grad-

benih inÏenirjev, MSE – Matiãna sekcija elektroin-

Ïenirjev, MSS – Matiãna sekcija strojnih inÏenirjev,

MST – Matiãna sekcija tehnologov in drugih inÏe-

nirjev. Kasneje sta bili v skladu s statutom usta-

novljeni ‰e MSR – Matiãna sekcija rudarjev in

geotehnologov in MSGeo – Matiãna sekcija geode-

tov.

Vsaka MS je v skladu z Ïe imenovanim pravilnikom

pripravila program strokovnega izpita za svojo

stroko, ki je sestavljen iz splo‰nega (ta je za vse

stroke enak) in posebnega dela, ki je prilagojen

posamezni stroki. Strokovni izpit po ZGO je tako

po vsebini kot po izvedbi dokaj zahteven, saj mora

biti za vsako stroko imenovana izpitna komisija,

izpra‰evalci predmetov splo‰nega in posebnega

dela strokovnega izpita, doloãeni mentorji za pri-

pravo pisne naloge (izmed ãlanov, ki Ïe imajo

pooblastilo) itd.

Vse to so velike matiãne sekcije razmeroma lahko

izvedle, ãeprav so vsebinsko razvejane na ‰tevilna

specializirana strokovna podroãja (npr. MSG:

zgradbe, inÏenirske: nizke gradnje, mostogradnje,

jeklene konstrukcije, pomorske gradnje itd). Z

vseh strokovnih podroãij namreã imajo diplomira-

ne inÏenirje, inÏenirje in tehnike, ki so po nekdanji

zakonodaji opravili strokovne izpite, ki so po

Zakonu o graditvi objektov priznani kot enakovre-

dni izpiti. Izmed teh strokovnjakov je bilo lahko

imenovati izpitne komisije, izpra‰evalce, mentorje

in tudi izvesti pripravljalne seminarje za vse, ki so

bili zainteresirani za izpit po ZGO. Pri MS strok, ki

imajo malo univerzitetnih diplomiranih inÏenirjev,

inÏenirjev in tehnikov, pa izvedba strokovnih izpi-

tov po ZGO predstavlja problem. V ãem je pravza-

prav teÏava?

Îe pri »sortiranju« inÏenirjev po strokah v MS se

je pojavilo vpra‰anje, kam razvrstiti razliãne uni-

verzitetne diplomirane inÏenirje, ki so pri projekti-

ranju po ZGO sicer nujno potrebni, so pa tako

malo‰tevilni, da zanje ni mogoãe ustanoviti samo-

stojnih matiãnih sekcij. Po Statutu IZS in s soglas-

jem Vlade RS je bila veãina teh inÏenirjev razpore-

jenih v Matiãno sekcijo tehnologov, zato se ta sek-

cija imenuje MS tehnologov in drugih inÏenirjev (v

nadaljevanju MSTDI).

V MSTDI, v katero so sedaj vãlanjeni tehnologi in

drugi inÏenirji najrazliãnej‰ih strok, pa so se pri

pripravi izpitnih programov in izvajanju strokov-

nih izpitov pokazali problemi, na katere pri pripra-

vi zakonodaje nihãe ni pomislil. Za nekatere stroke

se je namreã komaj dalo imenovati predpisane

komisije, mentorje in izpra‰evalce predmetov

posebnega dela izpita. Doslej je MSTDI ta problem

re‰evala tako, da je za stroke, ki imajo vsaj 20

strokovnjakov, izvedla vse, kar predpisuje Pravil-

nik o programu in naãinu opravljanja strokovnih

izpitov pri IZS. Tako je pripravila izpitne programe

za naslednje stroke: kemijsko, geotehnolo‰ko –

rudarsko (ki je kasneje ustanovila samostojno

MSR), tekstilno, gozdarsko, lesarsko, metalur‰ko,

program za varnost in zdravje pri delu, poÏarno

varnost in sanitarno inÏenirstvo.

Razmere na podroãju projektiranja objektov po

ZGO pa zahtevajo poobla‰ãene univerzitetne diplo-

mirane inÏenirje tudi drugih strok z malo‰tevilnimi

strokovnimi kadri, kot so npr.: prehranjevalna in

Ïivilska tehnologija, prometna tehnologija, agrono-

mija ipd. ter ‰tevilne nove tehnologije, kot so npr.

informacijska, raãunalni‰ka in druge. Izpitnih pro-

gramov po ZGO za te stroke ‰e ni, pa tudi njihovih

univerzitetnih diplomiranih inÏenirjev, ki bi Ïe imeli

strokovni izpit po kaki nekdaj veljavni zakonodaji,

veãinoma ni. Tako ni problem samo v tem, da te

stroke ‰e nimajo poobla‰ãenih inÏenirjev, ampak

AKTUALNO

Strokovni izpiti v kadrovsko
malo‰tevilnih matiãnih sekcijah

FRANC PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
matiãna sekcija tehnologov in drugih inÏenirjev

»ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV« (ZGO, UL

RS 59/96) DOLOâA, DA LAHKO PROJEKTNO

DOKUMENTACIJO IZ 27. âLENA IZDELUJEJO

LE POOBLA·âENI UNIVERZITETNI

DIPLOMIRANI INÎENIRJI, INÎENIRJI IN

TEHNIKI. ZA PRIDOBITEV TEGA POOBLASTILA

OZIROMA LICENCE PA MORAJO OPRAVITI

STROKOVNI IZPIT PO ZGO IN SE VPISATI V

IMENIK POOBLA·âENIH INÎENIRJEV PRI

INÎENIRSKI ZBORNICI SLOVENIJE (V

NADALJEVANJU IZS) – O TEM GOVORI 26.B

âLEN.
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tudi v tem, kako izvesti strokovne izpite zanje in v

katero MS jih potem, glede na vrsto njihovega

strokovnega dela, razvrstiti. âetudi se pripravi

izpitni program, ‰e ni poobla‰ãenih inÏenirjev za

izvedbo strokovnega izpita, saj morajo biti men-

torji ter izpra‰evalci iz posebnega dela strokov-

nega izpita Ïe poobla‰ãeni inÏenirji.

Pri obravnavi te problematike se je tudi izkazalo,

da se MS izogibajo priprave strokovnih izpitov po

ZGO za malo‰tevilne strokovnjake in da se izmika-

jo njihovemu vkljuãevanju v MS, vãasih celo z izgo-

vorom, da so ta znanja pravzaprav Ïe na voljo v

obstojeãih MS, kar pa ni res.

Problem je resen tudi zaradi dejstva, da obstajajo

fakultetni ‰tudiji, ki so bili osnovani v skladu z

zakonodajo, pridobitev pooblastila za njihove

strokovne storitve na podroãju graditve objektov

po ZGO pa jim je praktiãno onemogoãena.

Iz vsega navedenega sledi, da sta kljuãna proble-

ma predvsem dva: v katere MS v prihodnje vãlaniti

te malo‰tevilne strokovne kadre in kako jim omo-

goãiti opravljanje strokovnih izpitov, predvsem

prvim kandidatom, za katere ‰e ni poobla‰ãenih

mentorjev in izpra‰evalcev za posebni del stro-

kovnega izpita.

âe ta problem v prihodnje ne bo re‰en, bodo

nastale naslednje dileme:
■ Ali bodo tovrstne strokovne storitve izvajali tuji

projektanti, ki se bodo izkazovali z dokazili o

medsebojnem priznavanju poklicev in poklicnih

kvalifikacij med drÏavami EU, vendar pa ti nikoli

ne bodo imeli strokovnega izpita, ki ga predpisu-

je ZGO?
■ Ali se bo pri potrjevanju predpisane projektne

dokumentacije zopet improviziralo in jo bodo

potrjevali univerzitetni diplomirani inÏenirji, ki

sicer niso strokovnjaki specifiãne stroke, so pa

morda malo v »sorodu« z njo. Seveda se v tem

primeru takoj zastavi vpra‰anje kvalitete pro-

jektne dokumentacije, odgovornosti zanjo in

zakonitosti.

Problem je smiselno re‰iti tako, da IZS v sodelova-

nju in soglasjem vlade (MOP) prouãi in doloãi naãin

opravljanja strokovnih izpitov tudi v takih prime-

rih. Pri tem ni dileme, da je za vsako od teh speci-

fiãnih strok, ki se Ïe najavljajo ali pa se ‰e bodo,

treba pripraviti program posebnega dela strokov-

nega izpita. Ostaja nere‰en naãin opravljanja stro-

kovnega izpita prvih kandidatov, ker za njih ‰e ni

poobla‰ãenih izpra‰evalcev in mentorjev. To bi se

morda dalo re‰iti tako, da strokovni izpit izvede

centralna komisija tiste obstojeãe MS, v katero bi

se potem ti specifiãni strokovnjaki smiselno lahko

vkljuãili. Mentorji in izpra‰evalci iz posebnega dela
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strokovnega izpita prvih kandidatov pa bi morda

lahko bili doloãeni univerzitetni diplomirani inÏe-

nirji, ki specifiãno stroko poznajo, ali pa profesorji

fakultet, ki predavajo predmete specifiãne stroke.

Imenovani pravilnik tega ne omogoãa, ‰lo bi le za

premostitev situacije, ki je morda drugaãe sploh ni

mogoãe re‰iti. Potrebno je, da te probleme Komi-

sija za strokovne izpite pri IZS ãimprej podrobneje

preuãi in predlaga re‰itev.

Ob razmi‰ljanju o nastali problematiki pa se neho-

te zastavljajo tudi naslednja vpra‰anja:
■ Kam pravzaprav vodi uvajanje vse veã novih

strokovnih izpitov? (Primer: predlog ZGO-1,

druga obravnava (11. 7. 2002), ãlen 45 – za odgo-

vornega projektanta, ãlen 51 – za odgovornega

revidenta projektne dokumentacije. Oba mora-

ta biti namreã poobla‰ãena projektanta: prvi

projekt izdela, drugi pa ga revidira. Vlogi sta pri

kakem drugem projektu lahko obrnjeni.)
■ Ali ni nekdanji (osnovni) strokovni izpit iz dolo-

ãene stroke pomenil polno odgovornost univer-

zitetnega diplomiranega inÏenirja, inÏenirja in

tehnika za delo, ki se ga je lotil in izvedel? (V

primeru npr. nezgode, ‰kode ali podobnega, ko

je bil sproÏen pravni postopek, je bilo to

povsem jasno.) Ali uvajanje dodatnih strokov-

nih izpitov ne pomeni razvrednotenja prvega?
■ Ali z uvajanjem novih strokovnih izpitov ne pri-

hajamo v konflikt s splo‰no prakso drÏav EU?
■ Ali ni ‰tevilo ‰tampiljk, strokovnih izpitov ipd.

obratno sorazmerno z definicijo jasne odgovor-

nosti posameznika za opravljeno delo?
■ Ali s tem ne postaja veljavna zakonodaja vedno

bolj zapletena in zamegljena?
■ Ali se s tem ne izpostavlja tovrstnih strokovnja-

kov administraciji, ki potem njihove ‰tampiljke

in dokazila o strokovnih izpitih mnogokrat v

praksi po svoje tolmaãi in pre‰teva?
■ Ali uvajanje raznih novih strokovnih izpitov in

pooblastil ne kaÏe na teÏnjo po uveljavljanju

doloãenih skupin, ki bi si na tem podroãju rade

pridobile ãimveã pravic?
■ Ali ni za dvig kvalitete del, izvajanje strokovnih

storitev v skladu z veljavno zakonodajo ter

jasno opredelitev odgovornosti izvajalca

strokovnih storitev bistveno predvsem to, da

ima strokovni izpit iz svoje stroke, po katerem

je generalno odgovoren za svoje delo? Seveda

pa naj se loti izvajanja izkljuãno tistih strokov-

nih storitev, ki jih zna. V tem primeru ni nobene

dileme veã, do kam sega veljavnost njegove

‰tampiljke ali veljavnost njegovega strokovne-

ga izpita.

Slednja razmi‰ljanja bodo morda enim po volji,

drugim pa ne, vendar so se razmere v zadnjih letih

na podroãju projektiranja objektov tako poslab‰a-

le (razvrednotenje strokovnih storitev, izreden

padec kvalitete projektne dokumentacije, improvi-

ziranje itd.), da bo treba ugotoviti razloge in zade-

ve obrniti na bolje. V tem smislu bo morda tudi

razmi‰ljanje o smiselnosti uvajanja novih strokov-

nih izpitov koristno.

f
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T
radicija je torej bogata, dejstvo pa je, da se

tudi strokovni izpiti vseskozi prilagajajo

pomenu in vlogi stroke v druÏbi. ·e pred

dobrimi tremi leti so arhitekti in krajinski arhitekti

opravljali izpit v istem ko‰u s tehniki in diplomira-

nimi inÏenirji vseh moÏnih strok, ki sodelujejo pri

naãrtovanju in graditvi. Z ustanovitvijo IZS in

zaãetkom izvajanja izpitov v sklopu javnih poobla-

stil zbornice je pri‰lo do korenitih sprememb.

âlenitev zbornice na posamezne sekcije je posre-

dno vplivala tudi na izvedbo strokovnih izpitov.

Arhitekti in krajinski arhitekti smo dobili svoj

program preizkusa strokovne usposobljenosti.

Sestavljen je iz splo‰nega in posebnega dela.

Splo‰ni del je enak za vse stroke v zbornici, poseb-

ni del pa vsebuje tematiko s podroãja arhitekture

in krajinske arhitekture.

Priprava posebnega dela strokovnega izpita je bila

za na‰o matiãno sekcijo velika naloga. Primernega

izroãila ni bilo. Na novo je bilo potrebno opredeliti

vsebino in doloãiti tehniko izvedbe izpita. Delo je

opravila Komisija za strokovne izpite pri matiãni

sekciji. Rezultati in odzivi javnosti kaÏejo, da smo

bili kar uspe‰ni.

Tehnika opravljanja izpita je enostavna. Kandidat

se na preizkus znanja pripravlja s praktiãnim

delom, saj je iztoãnica »projekt iz prakse«.

Ocenjujejo se normativna znanja, pomembna za

kvalitetno in varno opravljanje dela poobla‰ãene-

ga inÏenirja.

Status izpita brez dvoma dolgoroãno vpliva na

kvaliteto stroke. Teh posledic se je dobro zaveda-

ti, zato so priãakovane spremembe zakonodaje in

ustanovitev ZAPS priloÏnost za ponovni premislek

o vsebini strokovnega izpita.

Kako v prihodnje?

1. Vsebina strokovnih izpitov mora
ustrezati vsebini dela, ki ga poobla-
‰ãeni inÏenir lahko v skladu s svoji-
mi pooblastili opravlja v praksi.
■ npr: licenca »A« omogoãa poleg izdelovanja

naãrtov arhitekture po doloãbah ZGO tudi izde-

lavo urbanistiãnih zasnov, obãinskih prostor-

skih redov ter drÏavnih in lokacijskih naãrtov

po doloãbah predpisov o urejanju prostora;
■ licenca »KA« omogoãa poleg izdelovanja naãr-

tov krajinske arhitekture po doloãbah tega

zakona tudi izdelavo krajinskih zasnov, obãin-

skih prostorskih redov ter drÏavnih in obãin-

skih lokacijskih naãrtov po doloãbah predpisov

o urejanju prostora;
■ licenca »P« omogoãa izdelavo posameznih

sestavin drÏavne in obãinske prostorske strate-

gije, izdelavo regionalnih prostorskih zasnov in

izdelavo posameznih sestavin obãinskega pro-

storskega reda.

2. Izpit mora biti celovit.
Za pridobitev licence ni dovolj, da kandidat oprav-

lja izpit le s podroãja »naloge iz prakse«. Kandidat

mora biti suveren na vseh podroãjih, ki jih vkljuãu-

je pooblastilo, zato mora biti tehnika opravljanja

izpita temu podrejena.

3. Izpit mora biti uãinkovit, 
snov pa enostavno in pregledno
organizirana.
Enostavna in pregledna organizacija vsebin je

temelj uãinkovitega preverjanja znanja. Premi‰ljena

sistematika je dobra podlaga za primeren nabor

vpra‰anj in uãinkovito izpra‰evanje.

Izhodi‰ãe, da mora biti del programa strokovnega

izpita pri ZAPS in IZS enak za vse kandidate, je za

zakonodajalca (MOP) logiãno, v praksi pa teÏko

izvedljivo. Izpit se zato deli na splo‰ni in posebni

del. V splo‰ni del sodi tista snov, ki je dejansko

skupna za vse stroke. V posebni del se poglavja

uvr‰ãajo selektivno. Tak‰na organizacija vsebin

povzroãa pri izpra‰evanju in ocenjevanju precej‰-

no neuravnoteÏenost, saj ima splo‰ni del v sistemu

AKTUALNO

Strokovni izpiti za arhitekte in
krajinske arhitekte v ZAPS

mag. ANDREJ GOLJAR, univ. dipl. inÏ. arh.
matiãna sekcija arhitektov
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STROKOVNI IZPIT JE PREIZKUS ZNANJA ZA

VSE TISTE, KI SI ÎELIJO SAMOSTOJNEGA

DELA NA SVOJEM STROKOVNEM PODROâJU.

V DEJAVNOSTI PROSTORSKEGA

NAâRTOVANJA IN GRADITVE OBJEKTOV SO

DEL ZAKONSKO PREDPISANE TRADICIJE, KI

SEGA ·E V STARO AVSTRO-OGRSKO

MONARHIJO.



Vabilo na Dan inÏenirjev
in arhitektov

ocenjevanja veãjo teÏo. Da bi to neravnovesje

odpravili, predlagam, da namesto delitve na splo‰ni

in posebni del uporabimo delitev po posameznih

vsebinah. Naãin izpra‰evanja doloãi pristojni organ

posamezne zbornice.

Vsebine izpita morajo imeti ãim
manj nekoristne snovi
Temeljna naãela organizacije drÏavne uprave in

lokalne samouprave sodijo v splo‰no izobrazbo

kandidatov. Îivimo v sodobno urejeni demokratiã-

ni druÏbi z uteãenim sistemom pravnega reda,

tako da preverjanja politiãne »ustreznosti« kandi-

datov niso veã potrebna.

Vsebine, ki obravnavajo npr. varstvo okolja, var-

stvo pred poÏarom, investicijske procese, vkljuãno

z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ipd.,

so za vsako stroko specifiãne in morajo biti prila-

gojene dejanskim potrebam. Obseg njihove zasto-

panosti zato tudi ne more biti doloãen z unifor-

mnim naãinom opravljanja strokovnih izpitov.

Zagotoviti je potrebno objektivno
ocenjevanje znanja kandidatov,
naãin opravljanja izpitov pa naj
doloãajo pristojni organi zbornic.
Kandidati ne smejo imeti obãutka o subjektivnem

ocenjevanju, zato mora komisijo sestavljati tolik‰-

no ‰tevilo izpra‰evalcev, izpiti pa morajo biti orga-

nizirani tako, da suma o subjektivnem ocenjevanju

ni. Organizacija izpita v ãasu osebnih raãunalnikov

ni veã tako enostavna. Zato predlagam, da naãin

opravljanja izpitov pristojni organi zbornic doloãi-

jo sami. Zagotoviti je potrebno le uãinkovito pre-

verjanje znanja, seveda v soglasju z MOP. Pisanje

izpita na papirjih z glavo zbornice je bolj ali manj

stvar prestiÏa in poudarjanje sveãanosti dogodka.

Dejstvo je, da smo za kvaliteten razvoj na‰ih

strok odgovorni tudi vsi tisti, ki na kakr‰en

koli naãin sodelujemo pri izvedbi strokovnih

izpitov. Ponujene priloÏnosti za oblikovanje

novih pravil, ki ne bodo toga uniforma, ampak

udobna delovna obleka, ne smemo izpustiti iz

rok. Nova pravila igre morajo zagotavljati vi‰ji

standard izvedbe strokovnih izpitov in s tem

pospe‰evati razvoj strok, tako da bodo na‰i

poobla‰ãeni inÏenirji enakovredni partnerji v

evropski celoti.
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DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV –  MARIBOR 20.  1 1 .  2002

N
aslovna tema leto‰njega Dneva inÏeni-

rjev in arhitektov je »Razvojne perspe-

ktive slovenskega graditeljstva« s tre-

nutno zelo aktualnimi podtemami Ekologija,

Energetika, Promet, Stanovanjska gradnja, saj

se na teh podroãjih v prihodnjih letih naãrtu-

jejo obseÏne aktivnosti in velike investicije.

Predavali nam bodo predstavniki drÏave (t.j.

ministrstev, direkcij) ter velikih podjetij, ki

bodo predstavili ãasovne in finanãne naãrte,

vizije, svoje uspehe in teÏave, s katerimi se

sreãujejo pri svojem delu.

Namen sreãanja je, da bi na‰i ãlani dobili po-

datke, ki bi jim omogoãili pripraviti naãrte, se

ustrezno organizirati in pravoãasno ter ãim

bolje vkljuãiti v napovedane in za mnoge teÏko

priãakovane projekte.

Nagrade IZS za inÏenirske
doseÏke in nazivi ãastni ãlan IZS
Z namenom spodbuditi odgovorno in visokokako-

vostno delovanje ãlanov zbornice se je InÏenirska

zbornica Slovenije odloãila, da z leto‰njim letom

pristopi k podeljevanju nagrad IZS za inÏenirske

doseÏke. Nagrada je namenjena posamezniku za

enkraten izjemen doseÏek, veã izjemnih doseÏkov

v nekem ãasovnem obdobju ali za Ïivljenjsko delo,

pri ãemer mora biti objekt, tehnologija oz. izdelek

ali posamezna faza izvedbe, na katerega se

nana‰a predlog, izveden ali uporabljen. Merila za

ocenjevanje projektov oz. re‰itev so: izvirnost

projektantske, tehnolo‰ke oz. druge re‰itve, ino-

vativen pristop pri graditvi objektov, racionalnost

oz. optimalnost projektantske, tehnolo‰ke oz.

druge re‰itve.

Poleg nagrade IZS za inÏenirske doseÏke bo

InÏenirska zbornica Slovenije z leto‰njim letom

pristopila tudi k podeljevanju nazivov âastni ãlan

IZS ãlanu zbornice oz. posamezniku, ki je s svojim

delom prispeval k strokovnosti in vsebinski

kakovosti delovanja IZS. Merila za ocenjevanje

predlogov so izkazan prispevek k strokovnosti

delovanja IZS, k vsebinski kakovosti delovanja IZS

in k prepoznavnosti IZS.

Predloge za podelitev nagrade IZS in nazive âastni

ãlan IZS ste pripravili ãlani IZS, matiãne sekcije in

Upravni odbor IZS. Dokonãno potrditev predlogov

oz. izbor je opravil Upravni odbor IZS.

Nagrade IZS za inÏenirske doseÏke in nazivi âastni

ãlan IZS bodo podeljeni vsako leto na dnevu

inÏenirjev in arhitektov, prviã pa 20. novembra

letos, na Dnevu inÏenirjev in arhitektov v hotelu

Habakuk v Mariboru.

V NOVEMBRU SE BO ZA INÎENIRSKO ZBORNICO SLOVENIJE ODVIJAL POMEMBEN

DOGODEK – DAN INÎENIRJEV IN ARHITEKTOV. SREâANJE BO LETOS ORGANIZIRANO

DRUGIâ, IN SICER V HOTELU HABAKUK V MARIBORU.

Dan inÏenirjev in arhitektov  20. november 2002

Program sreãanja: 10:00 uri uvodni pozdrav

uvodni nagovor

10:30 – 11:30 ure vabljena predavanja – 1. del

11:30 – 12:00 ure odmor, predstavitve podjetij

12:00 – 13:00 ure vabljena predavanja – 2. del

13:00 – 13:30 ure odmor, predstavitve podjetij

13:30 uri podelitev nagrad IZS za inÏenirske 

doseÏke in nazivov

âastni ãlan IZS

14:00 uri druÏabno sreãanje
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G
eodetska stroka ima v primerjavi z ostali-

mi strokami v IZS specifiãen poloÏaj, saj so

geodetske storitve kot preteÏni del aktiv-

nosti geodetskih inÏenirjev tesno povezane z

upravnimi postopki, ki jih izvaja upravni ali drÏav-

ni del geodezije. Izvajanje geodetskih storitev, kot

primarna dejavnost privatne sfere v geodeziji, je

torej na eni strani v stalni konfrontaciji z geodet-

sko upravo kot izvajalcem upravnega dela geodet-

ske storitve in na drugi strani z naroãnikom te

geodetske storitve. Ta specifiãen poloÏaj ‰e toliko

bolj zahteva odgovoren pristop do strokovnosti in

na drugi strani popolno transparentnost izvajanja

geodetskih storitev. Tega smo se v Matiãni sekciji

geodetov zavedli in zato ustanovili Strokovni svet

Matiãne sekcije geodetov.

Za bolj‰e razumevanje potrebe po strokovni pre-

soji moramo poseãi v obdobje veljavnosti predho-

dne geodetske zakonodaje.

Zakon o zemlji‰kem katastru, ki je bil najpomemb-

nej‰i predpis za izvajanje geodetskih storitev, je

bil sprejet leta 1974. Predvideno je bilo, da bo v

dveh letih izdanih veã podzakonskih predpisov,

vendar je bil izdan le Pravilnik o ugotavljanju in

zamejniãenju posestnih meja parcel. To je eden od

vzrokov, da se je po takratnih obãinskih geodet-

skih upravah izoblikovala neenotna praksa izvaja-

nja geodetskih storitev. Ta neenotnost za takratne

geodetske uprave ni predstavljala posebnega pro-

blema, saj je posamezna geodetska uprava izvaja-

la celotni postopek, v katerem sta se prepletata

terensko in pisarni‰ko delo z upravnim in tehniã-

nim delom. Na drugi strani pa so takrat ‰e malo-

‰tevilna geodetska podjetja to Ïe ãutila kot velik

problem. Elaborat, ki je bil izdelan po zahtevah

ene geodetske uprave, je bilo potrebno dopolnje-

vati in spreminjati za enake postopke na obmoãju

druge geodetske uprave.

Prvo obãutno spremembo na podroãju izvajanja

geodetskih storitev je predstavljala reorganizacija

drÏavne geodetske uprave. Geodetska uprava se

je centralizirala. Biv‰e obãinske geodetske uprave

so postale izpostave obmoãnih geodetskih uprav.

Pristojne so bile le za odloãanje in vzdrÏevanje

geodetskih podatkov. Na podlagi zahtevka stranke

so uvedle upravni postopek, geodetsko storitev pa

odstopile v izvedbo poobla‰ãenemu geodetskemu

podjetju. V podjetjih zaposleni geodeti, ki so imeli

ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit

oziroma preizkus znanja, so lahko pridobili

pooblastilo za vodenje upravnega postopka. S

podpisom pogodbe z Geodetsko upravo Republike

Slovenije so geodetska podjetja postala podalj‰a-

na roka drÏavne uprave.

To je bil tudi ãas, ko so se mnoÏiãno pojavljala

nova geodetska podjetja, soãasno pa se je na

geodetskih upravah zmanj‰evalo ‰tevilo zaposle-

nih. Tisti geodeti zasebniki, ki so izhajali iz geodet-

skih uprav in delali na obmoãju teh geodetskih

uprav, so vodili postopke in izdelovali elaborate,

kot so bili navajeni dotlej. Pri takem naãinu dela

ne geodetska uprava ne geodetsko podjetje nista

zaznala posebnih problemov. OpaÏalo se je le, da

so posamezniki sku‰ali poenostaviti opravila, ki so

jih ‰e v bliÏnji preteklosti zagovarjali na upravi. S

tem so Ïeleli poceniti postopek oziroma poveãati

dobiãek. Doseganje tega cilja pa je vãasih Ïe ‰lo

na raãun strokovnosti. Podjetja, ki so imela veãje

ambicije in so izvajala postopke na obmoãju veã

geodetskih uprav, pa so se sreãevala z razliãnimi

strokovnimi pogledi, saj centralizacija Ïal ni vpli-

vala tudi na poenotenje postopkov.

Pred izdajo upravnega akta je geodetska uprava

pregledala elaborat, ki ga je izdelalo geodetsko

podjetje. Kljub temu, da so bila podjetja veãkrat

pouãena, da uprava ni njihov preglednik, je le-ta

opravljala preglede, saj je na drugi strani za izde-

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ IN  KOMISIJ

JANEZ URH, univ. dipl. inÏ. geod.
predsednik strokovnega sveta MSGeo

f

ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI, KI JE BIL

SPREJET LETA 2000, JE PREDPISAL

USTANOVITEV MATIâNE SEKCIJE GEODETOV

V IZS IN S TEM ZDRUÎEVANJE GEODETSKIH

INÎENIRJEV V SAMOSTOJNO MATIâNO

SEKCIJO. POLEG OSTALIH NALOG MATIâNA

SEKCIJA KOT NAJPOMEMBNEJ·O NALOGO

IZPOSTAVLJA SKRB ZA KVALITETO STROKE.

TA NALOGA KOT PRIORITETNA IZHAJA ÎE IZ

POSLOVNIKA O ORGANIZACIJI IN DELU

MATIâNE SEKCIJE, KI V 2. âLENU IZRECNO

PRAVI, DA JE MATIâNA SEKCIJA V JAVNEM

INTERESU ODGOVORNA ZA DELOVANJE IN

KAKOVOST STROKE.

Strokovni svet
matiãne sekcije

geodetov

MATIâNA SEKCIJA GEODETOV



lek nosila vso odgovornost in morebitne material-

ne posledice. Ob zahtevah preglednikov za dopol-

nitev elaboratov so se vse pogosteje kazali razliã-

ni pogledi na strokovne probleme in s tem Ïelja po

strokovni arbitraÏi. Najuspe‰nej‰a so bila tista

podjetja, ki so se popolnoma podredila zahtevam

posamezne geodetske uprave. Nekateri posame-

zniki, ki so bili plaãani po opravljenem delu, so

opu‰ãali notranje preglede v podjetju in potem

popravili vse, kar jim je naloÏila geodetska uprava.

Vse to pa je zniÏevalo strokovni nivo izvajanja

geodetskih postopkov.

Zakon o geodetski dejavnosti ter Zakon o evidenti-

ranju nepremiãnin, drÏavne meje in prostorskih

enot, ki sta bila sprejeta v letu 2000, sta prinesla

bistvene spremembe v izvajanje geodetskih stori-

tev. Kot Ïe reãeno, je Zakon o geodetski dejavno-

sti ustanovil Matiãno sekcijo geodetov in vpeljal

in‰trument odgovornega geodeta, ki v celoti prev-

zema odgovornost za tehniãno pravilno izvedbo

naroãenega geodetskega dela. Pravilnost oprav-

ljenih postopkov potrjuje odgovorni geodet z

Ïigom in podpisom elaborata. Ker pa ima nestro-

kovno opravljen postopek lahko tudi finanãne

posledice za podjetja, saj stranke vse pogosteje

vlagajo od‰kodninske toÏbe, se je ‰e bolj izkazala

potreba po strokovni presoji opravljenega dela.

Upravni odbor Matiãne sekcije geodetov je zato na

osnovi zgoraj napisanih dejstev in prvih teÏav pri

interpretaciji strokovnih re‰itev sprejel sklep o

ustanovitvi posebnega strokovnega organa na

nivoju matiãne sekcije.

Strokovni svet MSGeo je bil formalno ustanovljen

na Zboru matiãne sekcije v aprilu leta 2001 s spre-

jetjem dopolnil k Poslovniku o organizaciji in delu

MSGeo. Na isti seji je Zbor matiãne sekcije sprejel

tudi Pravilnik o delu Strokovnega sveta MSGeo in v

Svet izvolil pet ãlanov. Z zaprisego pred Upravnim

odborom MSGeo in izvolitvijo predsednika Sveta

so bili izpolnjeni formalni pogoji za zaãetek dela.

Za operativno delo je bilo potrebno izdelati in

sprejeti ‰e Poslovnik o delu Strokovnega sveta.

Strokovni svet je sestavljen iz najmanj petih ãla-

nov, ki so zastopani po strokovnem naãelu. Kandi-

dacijski postopek je enak kot za ostale funkcije v

matiãnih sekcijah. Med drugim se od kandidata

zahteva univerzitetna izobrazba geodetske stroke

in 15 let delovnih izku‰enj pri vodenju in izvajanju

geodetskih postopkov. Mandat traja ‰tiri leta. âlan

sveta je lahko predãasno razre‰en, ãe to sam zah-

teva, ãe je obsojen za kaznivo dejanje, ki je v nas-

protju z etiko in strokovnimi naãeli na podroãju

opravljanja geodetske dejavnosti, ali ãe ne izpol-

njuje veã pogojev za ãlanstvo v MSGeo.

Strokovni svet vodi in zastopa predsednik. O delu

poroãa Upravnemu odboru.

Strokovni svet daje mnenja, priporoãila ali ocene

opravljenega dela glede problematike s podroãja

geodetske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Nalogo

opravlja le za ãlane MSGeo, zato strokovno preso-

ja elaborate, ki jih je predhodno potrdil odgovorni

geodet, in obravnava zadeve, ki jih predlaga

Upravni odbor. Obravnava poteka v skladu s

Poslovnikom Strokovnega sveta.

Predloge za strokovno obravnavo, ki so naslovlje-

ni na Strokovni svet, predsednik najprej preizkusi.

âe so izpolnjeni pogoji (potrjeni elaborat ali pred-

log Upravnega odbora), imenuje senat, ki je

sestavljen po strokovnem naãelu glede na obrav-

navano zadevo in je sestavljen iz poroãevalca in

dveh ãlanov. V primeru izloãitvenih razlogov, ko

se naknadno ugotovi, da je ãlan senata v sorod-

stvenem ali pogodbenem odnosu z geodetom,

katerega delo se presoja, predsednik imenuje

nadomestnega ãlana.

Poroãevalec mora priãeti z ustno obravnavo naj-

kasneje v treh mesecih po imenovanju senata.

Njegova naloga je tudi vodenje seje senata, poro-

ãanje senatu o konkretnem primeru ter priprava

predloga in nato konãnega mnenja. Po pooblastilu

predsednika lahko od ãlanov Matiãne sekcije

geodetov, ki so predlagani v postopek presojanja,

zahteva vse projekte, dokumentacijo in druga

dokazila v zvezi z obravnavano zadevo. V posame-

znih zadevah lahko povabi k sodelovanju tudi

zunanjega sodelavca, ki je strokovnjak za podroã-

je ali del podroãja obravnavane zadeve.

Seja senata je javna. Vabilo prejmejo vsi ãlani

Strokovnega sveta in predsednik Matiãne sekcije

geodetov. O mnenju se odloãa z glasovanjem. V

ustni obravnavi lahko sodelujejo tudi ostali ãlani

Strokovnega sveta, nimajo pa glasovalne pravice.

Postopek obravnave se zakljuãi, ko predsednik

strokovnega sveta podpi‰e mnenje. Ta se vroãi

predlagatelju in Upravnemu odboru, celotni spis

pa se arhivira pri predsedniku.

Strokovna vpra‰anja, ki jih predlaga v obravnavo

Upravni odbor MSGeo, se lahko obravnavajo v

senatu ali na seji celotnega Strokovnega sveta.

V dobrem letu delovanja Strokovnega sveta so

bile nanj naslovljene razliãne vloge. PritoÏbi dveh

geodetskih podjetij na delo geodetskih uprav smo

predali Upravnemu odboru, saj nista izpolnjevali

pogojev za uvedbo presoje. Enako smo ravnali ob

dopisu Operativne posvetovalne skupine pri

Geodetski upravi RS, saj le-ta ne more biti ãlan

InÏenirske zbornice.

Na Svet so se obraãale tudi posamezne stranke, ki

so se poãutile o‰kodovane zaradi postopanja

geodetskih podjetij. Po sklepu Upravnega odbora

MSGeo na te dopise odgovarja predsednik

Strokovnega sveta. Stranke seznani, da je delo

Strokovnega sveta namenjeno ãlanom InÏenirske

zbornice, in jim predlaga, da zavarujejo svoje inte-

rese v upravnih ali sodnih postopkih. V kolikor pa

bi se veã strank pritoÏilo nad delom doloãenega

podjetja, je predsednik dolÏan na to opozoriti

Upravni odbor, ki bi odloãal o uvedbi postopka pri

Strokovnem svetu.

V ãasu od ustanovitve sta bila poslana v presojo

le dva elaborata enega geodetskega podjetja.

Pobudnik je Ïelel dobiti mnenje Strokovnega

sveta, ali je izpostava obmoãne geodetske uprave

upraviãeno zahtevala dopolnitev elaborata. Prvi

postopek je bil prekinjen, saj je pobudnik dobil

zadovoljiv odgovor Glavnega urada Geodetske

uprave RS, drugi primer pa je bil zakljuãen s pod-

pisom mnenja. V tem primeru, verjetno pa bo tako

tudi v prihodnje, se senat ni izrekel samo o posto-

panju geodetske uprave, ampak je strokovno pre-

gledal celotni elaborat. S tem je Ïelel slediti

pomembni nalogi matiãne sekcije – skrbi za stro-

kovnost dela geodetskih podjetij.

Kak‰no vlogo bo imel Strokovni svet, je odvisno

od njegovega dela in od ‰tevila zadev, ki bodo

poslane v presojo. Vedeti namreã moramo, da

geodetske uprave izvajalcem postavljajo zelo

kratke roke za dopolnitev elaborata. V tem ãasu ni

moã opraviti presoje, zato bodo obravnavo pred-

lagali le tisti geodeti, ki Ïelijo iz naãelnih razlogov

izvedeti, ali so ravnali prav. Dodatna dilema o smi-

selnosti presoje se geodetskemu podjetju postav-

lja ob dejstvu, da mnenje ni obvezujoãe. Koliko bo

tistih geodetov, ki bodo poslali svoj primer v pre-

sojo samo zato, da bi se na ta naãin poenotila pra-

ksa?

Za konec naj izrazim svoje prepriãanje, da bo

Strokovni svet izpolnil priãakovanja Upravnega

odbora MSGeo in s tem vseh ãlanov Matiãne sekci-

je geodetov, ãe bomo na podlagi konkretnih

strokovnih problemov zbliÏali poglede med

geodeti, zaposlenimi v drÏavni upravi, in odgovor-

nimi geodeti, zaposlenimi v geodetskih podjetjih.
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IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Komentar ãlanka, objavljenega v DELU 18. 9. 2002

Novi dom 
inÏenirske zbornice

VLADO KRAJCAR, univ. dipl. inÏ. arh.
matiãna sekcija arhitektov

OB OTVORITVI NOVIH PROSTOROV INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE JE DELO

OBJAVILO, DA JE MINISTER KOPAâ NAPOVEDAL SKORAJ·NJO USTANOVITEV

ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR. TEMU JE SLEDILA TUDI IZJAVA

PREDSEDNIKA INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE, MAG. REMCA. »OBÎALUJEMO

TO ODLOâITEV, SAJ BI STROKI BOLJ KORISTILO, âE BI OSTALI SKUPAJ,«

JE ZA DELO TO ODLOâITEV KOMENTIRAL REMEC. OB TEJ IZJAVI ÎELIMO

POJASNITI NASLEDNJE:

ãilo za omejitve druÏba priznava stroki spodnji

prag vrednosti dela in stimulira konkurenco med

udeleÏenci na podlagi kakovosti re‰itev in ne na

podlagi minimalnega stro‰ka (najcenej‰i projekt

lahko pomeni tudi drago izvedbo). Loãitev zbornic

je tudi eden od pogojev za ãlanstvo v Evropski

arhitekturni zbornici – Architects’ Council of

Europe. Ne gre za prestiÏ, ampak za naravno

stanje stvari. Matiãna sekcija arhitektov v niãemer

ne posega v ureditev ostalih inÏenirskih strok,

vendar se o statusu svoje stroke ne more pogajati.

Status je tak‰en kot v evropski ureditvi, saj ni smi-

selno izumljati kaj novega za to kratko obdobje, ki

je preostalo do vstopa v EU.

DrÏava trenutno ne premore stimulativnih ukrepov

in razvojnih programov za uveljavitev in imple-

mentacijo arhitekture, politika ne sprejema razliã-

nih konstitutivnih izhodi‰ã razliãnih inÏenirskih

strok, vendar je na dalj‰i rok malo verjetno, da bo

na podroãju arhitekture obveljala ureditev, ki bo

razliãna od tiste, ki je uveljavljena v sistemu, v

katerega se bomo integrirali v bliÏnji prihodnosti.

Kljub ogromni (finanãni) energiji, ki se je v prete-

klem desetletju spremenjenega gospodarskega

sistema sproÏila in umestila v prostor, ostaja kva-

liteta arhitekture na nizkem nivoju. Tak je tudi

druÏbeni in materialni status arhitektov.

P
rizadevanja arhitektov, urbanistov in kra-

jinskih arhitektov oziroma stroke, katere

poglavitni namen je ume‰ãanje in obliko-

vanje posegov v prostor, gredo v smeri konstitu-

iranja na istih osnovah in naãin kot v sosednjih

evropskih drÏavah. Ta temelji na posebnem jav-

nem interesu arhitekturne stroke, katere izhodi-

‰ãa so v kulturnih in civilizacijskih predpostavkah

druÏbe, celo v ustavi.

Izenaãevanje arhitekture in drugih inÏenirskih

strok pomeni nepriznavanje tega dejstva in ome-

jevanje emancipacije na‰e stroke. V sedanji (in

bodoãi) ureditvi podroãja graditve objektov in

sistemski zakonodaji je vsem inÏenirskim strokam

in njihovim izdelkom priznana enaka teÏa – naãrt

instalacijskega razvoda ima enakovreden status

kot arhitekturni naãrt. Javni interes seveda obsta-

ja tudi na podroãju delovanja drugih inÏenirskih

strok, npr. interes varnosti; vendar zaradi njega ni

potrebna omejitev svobodne gospodarske pobu-

de, ki je znaãilna za regulacijo stroke v na‰i zaho-

dni sose‰ãini. Arhitektu in urbanistu je prepo-

vedano trgovati z gradbenimi materiali ali zemlji-

‰ãi, ker gre za konflikt interesov. DruÏba, ki oprav-

lja to dejavnost, ne more biti v lasti tistega, ki

nima licence za opravljanje le-te.

Neodvisno delovanje in zavezanost strokovnim

naãelom je pred podjetni‰kimi interesi. Kot povra-

V PRISPEVKU G. VLADO KRAJCAR TRDI, 

DA JE LOâITEV ZBORNIC EDEN OD POGOJEV

ZA âLANSTVO V EVROPSKI ARHITEKTURNI

ZBORNICI ARCHITECT’S COUNCIL OF EUROPE.

B
odimo natanãni. Prviã, Architect’s council

of Europe (ali kraj‰e ACE) ni zbornica, tem-

veã Evropski svet arhitektov. Drugiã, kot

nam je povedal generalni sekretar Evropskega

sveta arhitektov, g. Alain Sagne, na lanskem dnevu

inÏenirjev in arhitektov (glejte tudi 23. ‰tevilka

Novo v IZS), Evropski svet arhitektov zdruÏuje

nacionalna telesa arhitektov, ki so odgovorna za

arhitekturno stroko in za kakovost v posameznih

drÏavah. Tako svet (veãinoma) vkljuãuje zbornice

arhitektov ali druge neodvisne organizacije arhi-

tektov, ki legitimno zastopajo arhitekturno stroko

v posameznih drÏavah.

Torej ni nujno, da so arhitekti zdruÏeni v zbornici,

je pa res, da ACE priporoãa zborniãno organizacijo

v posameznih ãlanicah. Legitimno arhitekturno

stroko na primer v Veliki Britaniji zastopa “kra-

ljevo dru‰tvo”, v Franciji, ·paniji in Italiji pa “redi”.

Zbornice so namreã znaãilne predvsem za sred-

nje- in vzhodnoevropski prostor in so zgodovinsko

pogojene z nem‰ko in avstro-ogrsko podroãno

zakonodajo. Prav tako ni nujno, da imajo arhitekti

svojo zbornico. Za primer navedimo zaradi veliko-

sti in skupne zgodovine primerljivo sosedo Avstri-

jo, ki je ãlanica Evropskega sveta arhitektov, pa so

v isti zbornici vkljuãeni tako arhitekti kot ostali

inÏenirji z javnimi pooblastili. Za ãlanstvo v Evrop-

skem svetu arhitektov pa je bistveno (obvezen

pogoj), da je drÏava ãlanica Evropske unije.

S tem je pojasnjeno, da loãitev zbornic ni pogoj za

ãlanstvo v Evropskem svetu arhitektov (in ne

Evropski arhitekturni zbornici, kot je pomotoma

napisano).

Novi Zakon o graditvi objektov ne glede na nave-

deno predvideva ustanovitev Zbornice za arhi-

tekturo in prostor. IZS ustanovitvi ZAPS naãeloma

ne nasprotuje, seveda pod pogojem, da bodo ãlani

sedanje MSA na ustanovnem zboru ZAPS z veãino

glasov izglasovali njeno ustanovitev.

Za InÏenirsko zbornico Slovenije
mag. BARBARA ·KRABA
generalna sekretarka IZS

Komentar 
k prispevku
“Novi dom IZS”
DELO 18. 9. 2002

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV
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PRAV TE DNI, KO STA PO VEâ LETIH

PRIPRAV MINISTER KOPAâ IN DIREKTOR

STANOVANJSKEGA SKLADA SLOVENIJE

OVEN OBLJUBILA BISTVEN PADEC CENE

STANOVANJ, KER DA JIH BO V BLIÎNJI

PRIHODNOSTI DOVOLJ, (âEPRAV

PROJEKTNIH PRIPRAV ZA

KAKOVOSTNEJ·O ORGANIZIRANO

STANOVANJSKO ZIDAVO ·E NISMO

VIDELI), SMO PRIâE OB·IRNI

PROMOCIJSKI AKCIJI Z RAZSTAVO,

OBJAVAMI NA RADIU, TV IN V TISKU TER

Z BARVNIMI ZGIBANKAMI, NAMENJENI

VSEM, KI SO JIM BIVALNE MOÎNOSTI

PRETESNE.

G
re za predstavitev devetih projektov pro-

stostojeãih stanovanjskih hi‰, ki jih je pod

skupno blagovno znamko @tipska hi‰a

podjetja LUZ d.d. (t.j. Ljubljanskega urbanistiãne-

ga zavoda v partnerstvu s projektivnim podjetjem

Elea) izdelalo devet avtorskih skupin arhitektov

mlaj‰e in srednje generacije, med njimi tudi en pro-

fesor z ljubljanske in eden z mariborske univerze.

Na prvi strani, pred predstavitvami posameznih

naãrtov s kratkimi opisi in raãunalni‰ko izrisanimi

pogledi od zunaj in od znotraj, je napisano vabilo:

»Kupite si dom, … obi‰ãite nas, svetovali vam

bomo pri izbiri hi‰e ter pomagali pri pridobiva-

nju projektne dokumentacije in dovoljenj za

gradnjo.« Kot odgovor na morebitno vpra‰anje,

zakaj kupiti ravno te naãrte, so v sosednjem stolp-

cu navedeni trije razlogi za nakup:
■ naãrt @tipske hi‰e je cenej‰i, saj je kako-

vostna arhitektura vkljuãena v ceno, prido-

bivanje projektne dokumentacije pa hitro,
■ gradnja @tipske hi‰e je cenej‰a, saj je povr-

‰ina racionalna, izvedba pa enostavna,
■ vzdrÏevanje @tipske hi‰e je cenej‰e, saj (je)

poraba energije in ãasa manj‰a.

Gotovo tudi najbolj zadrÏane prepriãajo cene naãr-

tov, ki so nad vsako od hi‰ z velikimi ‰tevilkami

napisane na nebu, saj zna‰ajo komaj ãetrtino polne

cene, izraãunane po veljavnem ceniku in so precej

manj‰e od tistih, ki jih za podobne naãrte obiãajno

zaraãunavajo enako kvalitetni projektanti.

Ob tem se postavljajo ‰tiri skupine vpra‰anj, zani-

mive tudi za ‰ir‰o javnost, ki zadevajo:

A urbanizem,

B gradbeno tehnologijo,

C funkcionalnost in uporabnost stanovanj ter

D stanovsko etiko.

mag. JANEZ LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.
matiãna sekcija arhitektov

Ob razstavi
@TIPSKA HI·A
v galeriji DESSA v Ljubljani

OB OTVORITVI NOVIH PROSTOROV IZS NA

JAR·KI SE MARSIKOMU ZASTAVLJA

VPRA·ANJE – ZAKAJ ARHITEKTI NISO NA

ISTI LOKACIJI? ZATO POJASNJUJEMO:

M
atiãna sekcija, ki priãakuje v novi zako-

nodaji ustanovitev samostojne Zbornice

za arhitekturo in prostor Slovenije

(ZAPS), kar je predpogoj za re‰evanje specifiãnih

problemov stroke, se bo selila z obstojeãe lokacije

takrat, ko bo na‰la ustrezne prostore za svojo

zbornico. V informacijo navajamo, da je IZS kot

celota Ïe pred leti opredelila pogoje za nakup

prostorov. Pri tem se je izkazalo, da potrebuje

na‰a sekcija prostore v centru mesta z moÏnostjo

razstavnega prostora v pritliãju itd., medtem ko

ostalim inÏenirskim sekcijam ustreza lokacija

izven mesta v okviru pisarni‰kih etaÏ.

Ker po dolgotrajnem iskanju ni bilo moÏno najti

lokacije, ki bi ustrezala vsem, se je UO IZS odloãil,

da bo problem prostorov re‰eval loãeno od

arhitektov.

Sekcija arhitektov je pred dvema letoma pridobila

ponudbo prostorov v objektu “Kapitelj” ob Ljublja-

nici ter letos v centru mesta v Gradi‰ãu nad

Jakopiãevo galerijo. Îal nakup ni bil izvedljiv, ker

ni bil moÏen dogovor v okviru IZS. Zato Sekcija

arhitektov do nadaljnjega ostaja v najetih pro-

storih na obstojeãi lokaciji Mednarodnega centra

na Dunajski 104.

Komentar k
prispevku
“Novi dom IZS –
DELO 18. 9. 2002”

Otvoritev novih prostorov na Jar‰ki

Zakaj Arhitekti
ostajajo na 
dunajski

dr. VIKTOR PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
predsednik UO matiãne sekcije arhitektov

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV
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Funkcionalnost in 
uporabnost stanovanj
1 Najbolj pa zavaja prvo prodajno geslo, da so

@tipske hi‰e cenej‰e zaradi kakovostne in

racionalne arhitekture! Prikazani naãrti se po

funkcionalni kakovosti tlorisnih re‰itev in po

bivalni vrednosti med seboj zelo razlikujejo,

vendar med njimi ni nobenega, ki mu s stali‰ãa

obiãajnega uporabnika prostostojeãe hi‰e

(podrobno opisanih v ‰e danes povsem aktualni

Ivan‰kovi knjigi EnodruÏinska hi‰a iz leta 1988)

ni mogoãe oãitati najmanj enega spodrsljaja.

2 Pomanjkljivosti, na‰tete v nadaljevanju, ne

veljajo za vse predstavljene zasnove, vendar pa

je vsako od njih mogoãe najti v veãini naãrtov:
■ nesorazmerja med povr‰inami prostorov –

zlasti premajhni vstopni prostori, vetrniki ali

veÏe ob sicer izdatnih dimenzijah dnevnih

(pri enem od njih tudi noãnih) prostorov,

■ odsotnost ali preslabo dimenzioniranje in

lociranje delovnih gospodinjskih prostorov

(ki jih ima veãina gospodinj najraje v bliÏini

kuhinje) in kuhinjskih ter drugih shramb,

■ hi‰e bodisi nimajo zunanjih pokritih prosto-

rov, ali pa so neustreznih mer za obiãajno

uporabo – predvsem je prekritje preozko,

■ vpra‰ljive funkcionalne povezave (npr. od

devetih hi‰ ima kar ‰est hi‰ dostop v kuhinjo

skozi dnevno sobo ali pa je kuhinja le del

slednje),

■ nelogiãno in problematiãno oblikovanje

notranjih komunikacij (oÏine, predolge poti,

zaletavanje v pohi‰tvo, itd.),

■ shematiãno, nediferencirano oblikovanje

dnevnega dela stanovanja, v splo‰nem pod-

leganje modnim formalizmom in trenutno

vroãim trendom, itd.

3 Pri hi‰ah, ki naj bi po videnju avtorjev zadovolji-

le ãim veã razliãnih kupcev, ni videti tistih zna-

ãilnosti, ki jih imajo naprednej‰e stanovanjske

zasnove za neznane naroãnike Ïe od petdesetih

leti naprej:
■ konstrukcijsko odprt, fleksibilen tloris z

moÏnostjo veã razliãnih delitev,

■ moÏnost organske rasti hi‰e – ne s prizidki, 

temveã s tem, da se uporabi primeren nabor

elementov za dograjevanje, itd.

Namesto tega so domala vse hi‰e zakljuãene,

dokonãne in nespremenljive, sleherna od njih

pa je svet zase, brez kakr‰nekoli (likovne, idej-

ne, itd.) sorodnosti z ostalimi.

4 Zasnove hi‰ oãitno niso rezultat obseÏnej‰ega

‰tudija tujih dognanj, ne analiz dana‰njih slo-

venskih stanovanjskih navad ali zbranih stano-

vanjskih Ïelja, temveã temeljijo predvsem na

predstavi, kakr‰no si je o pojmu »enodruÏin-

ska hi‰a v vrtu« neodvisno od drugih ustva-

rila vsaka posamezna avtorska skupina.

Jasno se tudi vidi, da veãina od njih nima veãjih

praktiãnih izku‰enj z bivanjem v individualni

hi‰i, saj bi se sicer moralo poznati, da se je kdo

kaj nauãil tudi iz lastnih napak.

Stanovska etika
1 Posebno vpra‰anje je »Batova«1 cena naãr-

tov. Nenavadno spominja na reklamne bro‰ure

trgovcev s ãevlji (ki pa praviloma vsaj enako

razloãno napi‰ejo, ali cena DDV vkljuãuje ali ne),

le da se cene ãevljev nana‰ajo na popolnoma

nedvoumen konãni proizvod. Tu pa so tik ob

zgibu napisani z najdrobnej‰imi moÏnimi ãrka-

mi: a) obvestilo, da DDV v ceno ni vkljuãen, b)

skrajno skopa izjava, da za to ceno dobi‰ PGD

(ni za nepouãenega niti izpisano: projekt za

gradbeno dovoljenje) in c) opozorilo o pridrÏani

pravici do sprememb. Iz omenjenega teksta

lahko samo sklepa‰, da bodo naãrti kompletni,

ne izve‰ pa, koliko te bodo veljali vsi ostali naãr-

ti in storitve projektantov (kot so: spremembe

glede na Ïelje naroãnika, izvedbeni naãrti, odda-

ja del, nadzor, prevzem, odprava napak, naãrt

izvedenih del itd.).

2 Vse to navaja na sklep, da pri tej akciji ne

gre za kak sistematiãen, v socialno pomoã

‰ibkej‰im naroãnikom ali v dvig slovenske

stanovanjske kulture usmerjen napor, kot

zatrjujejo avtorji, temveã predvsem za pre-

prosto ribi‰ko odpravo vrste »catch the

cash!«. Tej je primeren osnovni ulov, zagotov-

ljen Ïe z naslovom podjetja, kjer se je ta pobuda

naselila. Ljubljanski urbanistiãni zavod namreã

‰e vedno veliko obãanov razume za del javne

sluÏbe in tam spra‰uje, kako priti do parcele ali

do dovoljenja za zidavo, nanj se tudi obraãa naj-

veã potencialnih naroãnikov naãrtov, ki v ljub-

ljanski regiji i‰ãejo lokacijsko dokumentacijo.

Vsekakor trÏenje individualnih hi‰ v bliÏini oken-

Urbanizem
1 Vsi se strinjamo, da re‰itev stanovanjskega pro-

blema v Sloveniji ni v nadaljevanju individualne

pozidave, ki je Ïe doslej porabila preveã zemlje.

Veãina Slovencev tudi ni toliko bogata, da bi si

kupila individualno parcelo z vsemi stro‰ki

njene komunalne opreme. Zato je gostej‰a,

naãeloma nizka zazidava tista, v katero bi mora-

la tudi na‰a druÏba usmeriti veãino svojih (po

moÏnosti organiziranih) stanovanjskih gradenj.

2 Tudi arhitekti LUZ-ove akcije se v svojih tekstih

in predavanjih zavzemajo za zgornja naãela, zla-

sti za bolj‰o izrabo Ïe pozidanih povr‰in, kar je

mogoãe doseãi le z vi‰jimi stavbami in gosto

zazidavo, vendar pa so vsi predstavljeni naãrti –

razen enega dvojãka – naãrti za prostostojeãe

hi‰e, te so prikazane v velikih vrtovih, od deve-

tih hi‰ pa jih je kar ‰est pritliãnih.

3 âeprav si ti arhitekti s svojim delovanjem

nedvomno prizadevajo za harmoniãen videz

naselij, pa se predstavljeni naãrti lahko brez

likovnih konfliktov vkljuãijo samo v redke situ-

acije v obstojeãih naseljih, (skladno celoto bi

zanesljivo dobili le, ãe bi po kateremkoli od njih

zgradili veã hi‰ v gruãi, kar pa velja tudi za vrsto

drugih naãrtov). Da bi se lahko uspe‰no umestili

(vsaj) v znatnej‰i del slovenskih naselij, pa bi za

tak‰no akcijo potrebovali precej veãjo, pred-

vsem pa med seboj usklajeno skupino naãrtov,

sicer bodo samo dopolnjevali likovni kaos,

kakr‰nega lahko vidimo npr. v »Dolini faraonov«

v Brezovici pri Ljubljani. Podobna naselja po

vsej Sloveniji uniãujejo njeno podobo.

Gradbena tehnologija
1 Razen ene so vse hi‰e sestavljene iz masivnih

nosilnih zidov, obdanih z zunanjo izolacijo, z

veãjimi ali manj‰imi odprtinami v fasadi, a z

dokaj razliãnimi razmerji med prostornino in

povr‰ino posameznih hi‰. Vse pa morajo zado-

stiti doloãilom »Pravilnika o toplotni za‰ãiti in

uãinkoviti rabi energije v stavbah«, ki je v velja-

vi od leto‰njega 15. avgusta in predpisuje maksi-

malno dovoljeno porabo energije. DrÏati se ga

morajo drÏati tudi vsi drugi naãrti, izdelani po

tem datumu. Trditev, da je vzdrÏevanje @tip-

skih hi‰ zaradi manj‰e porabe energije

cenej‰e (od drugih, ne »@tipskih« hi‰) je zato

neresniãna in zavajajoãa!

2 Moãno zavaja tudi trditev, da je gradnja

@tipske hi‰e cenej‰a zaradi enostavne

izvedbe, saj se prikazane konstrukcijske in teh-

nolo‰ke re‰itve prav niã ne razlikujejo od tistih

v veãini naãrtov drugih avtorjev!

1 Znani âe‰ki tovarnar ãevljev, ki je imel trgovine po

vsej Evropi kot tudi pri nas, je bil znan po cenah,ki

so bile vedno za eno enoto manj‰e od polnega

‰tevila (n.pr.: 199,-, 299,- itd.) in so jih sãasoma

osvojili tudi mnogi drugi prodajalci. f
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ca, kjer se te informacije dobijo, Ïe samo po

sebi predstavlja doloãeno etiãno zadrego, saj

postavlja veãino drugih ponudnikov iste storitve

v neenakopraven poloÏaj. S tega startnega

poloÏaja se brez dvoma izide tudi osnovni raãun

pokrivanja proizvodnih stro‰kov naãrtov.

Obiãajnemu projektivnemu podjetju (brez opisa-

nega urbanistiãno-lokacijskega zaledja) bi nam-

reã tako nizka prodajna cena predstavljala znat-

no tveganje. Vpra‰anje pa je, ali tak‰na

poslovna povezava – zlasti ‰e ob dejstvu, da

LUZ iz svoje registracije tudi ‰e ni izbrisal dejav-

nosti posredovanja in prodaje zemlji‰ã – ne

predstavlja tudi kr‰itve 4. ãlena etiãnega

kodeksa IZS, ki se glasi: »InÏenir se izogiba

slehernim konfliktom interesov«.

3 Kljub vsemu bi tak‰na pobuda, ãe bi ostala brez

odpora, lahko sproÏila vrsto posnemanj, ki bi –

ob enako opevani kvaliteti izdelkov – zagotovo

vodila k ‰e niÏjim cenam, njihovi avtorji pa bi se

povezovali – dokler jim sedanji zakon to dovo-

ljuje – tudi s trgovci, s proizvajalci gradbenih

materialov in stanovanjske opreme ter z gradi-

telji stanovanj. Konãno stopnjo v tak‰ni dirki

smo Ïe doÏiveli v prej‰njem sistemu, ko je veãje

gradbeno podjetje ponudilo popolnoma brez-

plaãno izdelavo kompletnega zazidalnega naãr-

ta za celotno sosesko (seveda ob skritem pogo-

ju, da mu bo naroãena njena zidava).

4 Da bi prepreãili tak‰en razvoj trga, so (v ãlenu 5.4

Priroãnika za konzultantske storitve v investicij-

ski gradnji, IZS 1999) cene naãrtov regulirane tudi

za primere ponovitev in za tipske ali serijske

stavbe. Cena naãrta se od njegove prve do vkljuã-

no ãetrte ponovitve zmanj‰a za 50 %, od pete

ponovitve naprej pa za 60 %, pri ãemer se mora

predelave in sicer‰nje delo pri posameznem

naãrtu obraãunati posebej. Tudi dvajseta ali tri-

deseta ponovitev bi bila po tem izraãunu najmanj

‰e enkrat vi‰ja od cen, objavljenih v zgibanki.

Ponudba avtorjev zgibanke @tipska hi‰a torej

brez vsakega dvoma predstavlja kr‰itev 13.

ãlena Etiãnega kodeksa IZS: »InÏenir ne nudi

niÏjih cen za dela, kot je to doloãeno v mini-

malnih tarifnih pogojih po doloãilih zakona.«

Prizadete avtorske skupine se bodo upraviãeno

spra‰evale, zakaj je prav njihova pobuda spro-

Ïila tak‰no reakcijo, ko je vendar na trgu toliko

neprimerno slab‰ih naãrtov po enako nizkih ali ‰e

niÏjih cenah. Trije razlogi so za to:

Prvi je v starem pregovoru, da »samo v najvi‰je

vrhove udarja strela«. Vse avtorske skupine

sestavljajo znani, prodorni arhitekti in drugi inÏe-

nirji (nekateri sedijo celo v disciplinskih organih

IZS), ki nedvomno vedo, ali pa bi vsaj morali vedeti,

kaj je prav tudi s stali‰ãa stanovske etike. Ta ni

neka lokalna, slovenska posebnost, ampak so citi-

rani ãleni sestavni del evropskih in svetovnih

norm. Odziv je toliko nujnej‰i, kadar se osvajanju

trga s problematiãnimi trÏnimi prijemi pridruÏijo

celo univerzitetni profesorji, ki bi morali prav z

vsem svojim delovanjem dajati zgled ostalim.

Drugi je v Ïe skoraj katastrofalni podobi sloven-

skih naselij in krajine, kjer od menjave politiãnega

sistema pred veã kot desetletjem pobud »privatnih

investitorjev« marsikje ne brzda nikakr‰na oblast

veã, najmanj pa razgledan in priznan obãinski arhi-

tekt. Najveãji krivec za tak‰no stanje je prav popla-

va individualnih stanovanjskih hi‰ in njihovih pri-

zidkov ter dozidav v (veãinoma) likovno neuÏitno

ka‰o. Îal so avtorji veãine naãrtov tehniki ali tak‰ni

arhitekti, ki v svojem delu ne vidijo drugega kot

posel in so pripravljeni narisati vse, kar si naroãni-

ki Ïelijo po zgledih iz domaãijskih revij. Veãina njih

ima naãrte tako ali drugaãe le za nujno zlo, da pri-

dobi gradbeno dovoljenje, zida pa kasneje po

svoje. Kompleksa na‰e postsocialistiãne drÏavljan-

sko-gradbene nediscipline zahodni obiskovalec

sploh ne dojame, je pa eden teÏjih problemov ob

vstopu v Evropo.

Tretji razlog pa je nakazan Ïe v uvodu: ãas, ko

vodilna moÏa slovenske stanovanjske scene napo-

vedujeta nov zaãetek in drugaãen pristop h gradnji

stanovanj, je gotovo tudi zadnji (ãeprav Ïe leta

zamujen) trenutek za nov zaãetek stanovanj-

skih raziskav, oziroma za nadaljevanje tistega, kar

se je nadvse obetavno zaãelo daljnega leta 1956 z

akcijo in razstavo »Stanovanje za na‰e razme-

re«, a je – vsaj kar se raziskav tiãe – Ïal po nekaj

letih konãalo v pesku.

Vzrok za ta odziv in druge odmeve torej nikakor

ni v prizadetosti ali nevo‰ãljivosti, temveã je splet

vseh treh na‰tetih razlogov, predvsem pa dej-

stvo, da na podroãju organiziranih programskih in

naãrtovalskih priprav drÏavne in paradrÏavne insti-

tucije v zadnjem desetletju niso naredile praktiãno

niãesar. Zato smo za povzroãeni sunek v sedanje

mirovanje tej akciji v nekem smislu lahko celo hva-

leÏni!

Skrajni ãas je, da se vsa oblikovalska stroka –

od univerze, UI in drugih strokovnih organizacij

ter dru‰tev do zbornice – zdruÏi in od drÏave

zahteva, da se stanovanjskega vpra‰anja loti

tudi po naãrtovalski strani in sicer tako, da:
■ MOP (in/ali Republi‰ki stanovanjski sklad)

takoj ustanovi operativno skupino za pripra-

vo programskih podlag za naãrtovanje sta-

novanj, ki mora obsegati celotno podroãje od

urbanizma do stanovanjske opreme in vredno-

tenja uporabnosti stanovanj,

■ v skupino poleg institucionalnih ãlanov imenu-

je tudi nekaj projektantov z izku‰njami v naãr-

tovanju stanovanj, na njeno ãelo pa postavi

dobrega managerja,

■ ta skupina pregleda in ovrednoti doslej

opravljene ‰tudije, kot so analize stanovanj-

skih Ïelja in moÏnosti, primerjave stro‰kov

gradnje na komunalno opremljenih in

neopremljenih zemlji‰ãih razliãnih geolo‰kih

sestav, ‰tudije o optimalni gostoti stanovanj-

skih naselij, itd., zlasti pa Pravilnik o minimal-

nih tehniãnih pogojih za graditev stavb in sta-

novanj (Ur. list. RS, ‰t. 45, 27.5.2000),

■ kot posebno, nujno nalogo skupina skupaj

z MOP analizira sedanje stanje gradnje

individualnih hi‰ in pripravi predlog za

odpravo obstojeãih izdelovalnic »tipskih

naãrtov«, po katerih se zgradi do 5.500 hi‰

na leto,

■ skupina pripravi programske osnove za raz-

pise javnih stanovanjskih nateãajev in sode-

luje pri njihovi izpeljavi,

■ skupina skupaj z zastopniki zgoraj opisanih

organizacij pripravi posvetovanje o stano-

vanjski gradnji v drugem tisoãletju v

Sloveniji, ki bi med drugim tudi kritiãno pregle-

dalo visoko‰olsko izobraÏevanje na tem

podroãju,

■ ta skupina skupaj z zastopniki zgoraj opisanih

organizacij ustanovi posebno telo za vzgojo

javnosti, v katerega dejavnost bi morali vklju-

ãiti veã nalog, ki jih je pred leti opravljal na

Ïalost zamrli Zavod za napredek gospodinjstva,

znova pa bi bilo tudi potrebno vzpostaviti stike

z nordijskimi deÏelami, kjer je stanovanjska

kultura ‰e vedno na najvi‰ji ravni, itd.

Da je bil odziv stroke nujen, dovolj razloãno pove

tudi nesporazum v uvodnem tekstu kataloga. V

njem (sicer z moje strani zelo cenjeni) avtor

nastop LUZ-ove blagovne znamke stanovanjske

hi‰e enaãi s trÏnimi akcijami v svetu mode in indu-

strijskih izdelkov, kar menim, da je ob dana‰njem

poloÏaju mladih ljudi pri nas popolnoma neumest-

no. Obleko ali industrijski izdelek lahko zavrÏe‰, ko

ti veã ne sluÏi, avto zamenja‰, hi‰e pa pri dana‰nji

Ïivljenjski ravni povpreãni Slovenci ‰e dolgo ne

bodo ne hoteli ne mogli zamenjati, saj bodo morali

v novem gospodarskem sistemu zanjo varãevati

vsaj pol Ïivljenja.

f
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Seminarje bomo prirejali v okviru InÏenirske aka-

demije IZS, kjer bomo interdisciplinarnim temam

dodali tudi tematiko, ki je specifiãna za na‰o sek-

cijo. To nam nudijo tudi novi prostori IZS. Ob tej

priloÏnosti pozivamo ãlane, da nam po‰ljejo

pobude za posamezne teme, ki bi bile zanimive za

‰ir‰i krog na‰ih ãlanov. Evidentirali smo Ïe dve

temi: “Projektiranje SN in VN naprav v luãi zakono-

daje o elektromagnetnem sevanju” in “Dimenzio-

niranje NN naprav – postopki in raãunalni‰ki prog-

rami”. Vsekakor pa bomo, predvidoma v nasled-

njem letu, po izdaji novega ZGO preteÏni del ãasa

namenili seminarjem s tega podroãja.

IzobraÏevanje ãlanov 
Matiãne sekcije 
elektroinÏenirjev

IVAN LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.
predsednik UO Matiãne sekcije elektroinÏenirjev

MSE SI JE KOT ENEGA OD OSNOVNIH CILJEV

ZADALA IZOBRAÎEVANJE SVOJIH âLANOV.

ODLOâILA SE JE ZA SPECIFIâNO

IZOBRAÎEVANJE, KI GA NE POKRIVAJO 

PROGRAMI DRUGIH IZOBRAÎEVALNIH 

INSTITUCIJ.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ IN  KOMISIJ

instalacije v zgradbah”. Seminar je bil organiziran

skupaj z Obrtno zbornico, ki je z uveljavljenimi

predavatelji tak seminar Ïe priredila za drugo cilj-

no skupino in ga tokrat namenila projektantom. V

Ljubljani smo izvedli ‰e seminar “Sistem oznaãe-

vanja v projektni dokumentaciji elektro stroke”.

Seminarje je vsakokrat obiskalo okoli trideset

na‰ih ãlanov, prijavljenih pa je bilo nekaj veã. Te

prve seminarje smo financirali iz sredstev na‰e

matiãne sekcije. Za na‰e ãlane so bili seminarji

brezplaãni. Zaradi resnosti prijav bomo v prihod-

nje predvideli manj‰o kotizacijo.

Tako smo v juniju priredili tri seminarje, namenje-

ne predvsem projektantom. V Mariboru in Ljubljani

smo imeli seminar “Sodobne telekomunikacijske

FRANC PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
predsednik projektne skupine za tarifna pravila pri IZS

NOVE VREDNOSTI INÎENIRSKIH STORITVENIH

UR SO BILE DOSLEJ ÎE OBJAVLJENE NA 

SPLETNI STRANI IZS TER V »NOVO V IZS« V 26.

·TEVILKI V âLANKU »NOVA SLOVENSKA 

TARIFNA PRAVILA 

K
ljub tem objavam in obrazloÏitvam pa si

nekateri ãlani IZS napaãno razlagajo njihovo

uporabo. Razumeli so namreã, da se te vre-

dnosti uporablja za izraãun vrednosti del v delov-

nih telesih IZS (komisijah, delovnih skupinah), ne

pa za inÏenirske strokovne storitve na podroãju

graditve objektov. Da bi ta nesporazum odpravili,

objavljamo te vrednosti tudi v »NOVO v IZS« in

dodatno pojasnjujemo:
■ za vsa dela v organih oziroma delovnih telesih

IZS je UO IZS na svoji seji dne 20. 6. 2002 na

podlagi pooblastila Skup‰ãine IZS s seje

25. 5. 2002 sprejel »Cenik za povraãilo stro‰kov

del v delovnih telesih IZS«,

■ na isti seji je UO IZS sprejel tudi nove vrednosti

inÏenirskih storitvenih ur, ki pa se jih uporablja

za izraãun vrednosti strokovnih storitev za dela

na podroãju graditve objektov. Tako se vsa

KOMISIJA ZA PRAVILA 
DOBRE PRAKSE IN NATEâAJE

strokovna dela, ki se jih raãuna po porabljenem

ãasu, odslej obraãuna z navedenimi novimi vre-

dnostmi ur. Strokovne storitve, za katere so v

»Priroãniku za konzultantske storitve v investi-

cijski izgradnji /1999« na voljo tudi tabele za

doloãanje vrednosti strokovnih storitev v % od

vrednosti investicije, se kalkulira po teh tabe-

lah in za primerjavo lahko tudi po porabljenem

ãasu, t.j. urah, pri tem pa mora ponudnik

potrebno ‰tevilo ur oceniti sam po svojih izku‰-

njah, ker tabele normativnih ur v navedenem

»Priroãniku« ne veljajo veã. Ostale podrobnosti

so navedene v nadaljevanju.

Od vkljuãno leta 2002 dalje se za kalkulacije

strokovnih storitev po ãasu uporablja naslednje

povpreãne vrednosti inÏenirskih storitvenih ur, v

katerih so zajete vse postavke, ki jih mora upo‰te-

vati projektivno podjetje. f

MATIâNA SEKCIJA
ELEKTROINÎENIRJEV

Vrednosti inÏenirskih 
storitvenih ur

za izraãun strokovnih storitev pri graditvi objektov
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Razlogi za doloãitev vrednosti
inÏenirskih storitvenih ur
Pri kalkulacijah vrednosti strokovne storitve (pro-

jektne dokumentacije) po »Priroãniku«, predvsem

pri kalkulaciji veãine pred investicijskih strokovnih

del oziroma strokovnih del, za katere v »Priroã-

niku« ni odgovarjajoãih tabel, prihaja do proble-

mov, nejasnosti in tudi napaãnih izraãunov. Vzroki

so v glavnem naslednji:
■ Tabele normativnih ur, ki so podane v

»Priroãniku«, so bile matematiãno izraãunane

na podlagi vnaprej predpostavljene povpreãne

vrednosti normativne ure (5772 SIT za leto 1999

in 6591 SIT za leto 2000 (Priroãnik, stran 274))

ter vrednosti projektne dokumentacije, izraÏe-

ne v % od vrednosti investicije. Tabele norma-

tivne ure so torej matematiãna izpeljanka in so

vsebinsko v celoti veljale le v razmerah pri

izdaji prvih tarifnih pravil (UCINA). Danes se

pogosto posku‰a vrednost storitve izraãunati

na podlagi vrednosti normativne ure iz

»Priroãnika« (6591 SIT) ter ‰tevila ur, doloãenih

po izku‰njah, ne pa odãitanih ur iz tabel, ki jih

izkazujejo bistveno veã. Tak izraãun seveda ni

pravilen.

■ V »Priroãniku« podana vrednost normativne

ure (6591 SIT za leto 2000) tudi ne vkljuãuje

vseh postavk, ki jih mora projektivno podjetje

danes vkalkulirati v vrednost storitvene ure, ãe

‰tevilo potrebnih ur doloãi izkustveno.

Iz navedenih razlogov v novih tarifnih pravilih, ki

so v pripravi, ne bo veã tabel normativne ure in

vrednosti normativne ure.

Vrednost strokovne storitve naj se po »Priroãni-

ku« odslej raãuna v % od vrednosti investicije za

vse storitve, za katere so te tabele na voljo. Vse

druge storitve, za katere tabel ni in jih je treba

kalkuklirati po porabljenem ãasu, pa naj se upo-

rablja zgoraj navedene urne postavke.

Navedene vrednosti inÏenirskih ur so predstavlje-

ne v razponu od – do, pri ãemer naj najniÏja vre-

dnost velja za enostavna dela, najvi‰ja pa za zelo

zahtevna dela. Pri kalkulaciji naj se vmesne vre-

dnosti linearno interpolira za naslednje stopnje

zahtevnosti del:

Izvajalec strokovne storitve Vrednost storitvene ure

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 -obdelovalec 4.500,00 – 7.500,00 + DDV = BRUTO

Vrednost DDV se izraãuna po veljavnem zakonu.

EUR SIT

delojemalec 38 do 82 8.588 do 8.532 – brez davka

strok. delavci, ki izvajajo tehniãne in 

ekonomske naloge 36 do 59 8.136 do 13.334 – brez davka

za tehniãne risarje in druge sodelavce

primerljive kvalifikacije 31 do 43 7.006 do 9.718 – brez davka

Pripadajoãe davke se obraãunava posebej (HOAI -§9). (Raãunano z 1 EUR = 226 SIT)

Ob tem velja ‰e posebej poudariti, da je HOAI zakonsko reguliran in zato obvezen za vse udeleÏence v investicijskem procesu. 

Primerjava s »Honorarordnung fuer Architekten und Ingenieure« (skraj‰ano »HOAI«)

Izraãun vrednosti storitev po urah na podoben naãin ureja Nemãija, ki ima v tarifnih pravilih »HOAI« (§6,

natis 2002) zapisane vrednosti, ki so tu navedene zaradi primerjave:

Povpreãne vrednosti inÏenirskih storitvenih ur.

f

■ enostavna dela,
■ nezahtevna dela,
■ zahtevna dela,
■ zelo zahtevna dela.

V vrednostih navedenih normativnih ur so zajeti:
■ stro‰ki sodelovanja drugih podjetij, avtorskih

honorarjev, civilno-pravnih razmerij ipd.,
■ direktni stro‰ki izvajanja storitve,
■ indirektni stro‰ki storitve,
■ bruto osebni dohodki izdelave storitve,
■ bruto osebni dohodki reÏije in nadomestil oseb-

nih dohodkov,
■ davki in prispevki (brez DDV),
■ ãisti dobiãek.

■ Pri kalkulacijah z navedenimi urnimi postavka-

mi je treba ‰tevilo ur doloãiti izkustveno. To se

izvede v kalkulativnih oddelkih projektivnih

podjetij ali pa na kak drug ustrezen naãin, ki

zagotavlja realno oceno potrebnih ur za izved-

bo doloãene strokovne storitve.

■ IZS bo ustreznost predlaganih vrednosti storit-

venih ur obãasno (letno) preverjala in po potre-

bi spremenila.

Vrednosti strokovnih storitev, doloãene bodisi v

% od vrednosti investicije po tabelah »Priroãni-

ka« ali kalkulirane po ãasu z zgoraj navedenimi

urnimi postavkami pa predstavljajo povpreãne

ali izhodi‰ãne vrednosti, na osnovi katerih se

ponudnik potem pogaja z naroãnikom za pogod-

bene vrednosti. S tem je Ïe vseskozi omogoãeno

delovanje trga na podroãju strokovnih storitev

pri gradnji objektov, vendar pogodbene cene v

nobenem primeru ne smejo toliko odstopati od

izhodi‰ãnih cen, da bi bila ogroÏena kvaliteta

izvedbe strokovnih storitev, ki je predpisana v

zakonodaji in za katero izvajalec prevzema vso

odgovornost, ko storitev izvede.

Vsem izvajalcem strokovnih storitev pa se tudi

priporoãa, da pri sklepanju pogodb vztrajajo pri

navedbi ãlena o poraãunu izvedenih strokovnih

del, ki naj doloãa, da se po isti metodi, kot je bila

vnaprej izraãunana pogodbena cena, obraãuna

vsa odstopanja, ki so nastala med izvajanjem

strokovnih del zaradi odstopanj od projektne

naloge ali dodatnih zahtev naroãnika.
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Zakaj je IZS
neuãinkovita pri
uveljavljanju pravil
dobre prakse,
cenika in etiãnega
kodeksa
kar je za arhitekte bistvenega pomena

pri‰el v postopek obravnave po sekcijah, ki bi ga po

potrebi ‰e dopolnili. Zakaj do tega ‰e ni pri‰lo, je

vpra‰anje za predsednika IZS.

Da bi laÏje razumeli situacijo, pa je potrebno vedeti,

da so omenjeni problemi predvsem problemi sekcije

arhitektov, saj druge sekcije niso toliko obremenje-

ne s tem. Nekateri sklepi, ki bi pripomogli k uveljav-

ljanju kodeksa in dobre prakse, bi morali vsekakor

biti sprejeti na nivoju celotne IZS. Na vodenje UO IZS

pa MSA nima potrebnega vpliva, ker je paã v manj‰i-

ni. Sekcija je Ïe veãkrat zahtevala usklajevanje

raznih aktov in statuta, a Ïal neuspe‰no.

V preteklosti je MSA veãkrat predlagala ustanovitev

posebne pravne sluÏbe IZS, ki bi samodejno – po

uradni dolÏnosti – prijavljala nepravilnosti v praksi,

vendar do tega ni pri‰lo. MSA je v tej situaciji v okvi-

ru obstojeãe IZS nemoãna.

Zato se moramo zavedati, da je edina trajna re‰itev

ustanovitev samostojne zbornice kot samostojne

pravne osebe, s katero bo stroka imela moÏnost, da

bodo sklepi, sprejeti na skup‰ãini, tudi obvezni za

vse ãlane, kar je predpogoj za sankcioniranje.

dr. VIKTOR PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
predsednik UO, matiãne sekcije arhitektov

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

O
benem se sreãujemo tudi s kritikami svojih

ãlanov, da IZS v vseh letih ni storila niã na

tem podroãju, ki predstavlja temeljni inte-

res arhitektov in zaradi ãesar je bila zbornica tudi

ustanovljena. âeprav ima IZS v ta namen ustanovlje-

ne disciplinske organe in tudi posebno Komisijo za

dobro prakso – tako na nivoju IZS kot na nivoju sek-

cije – je dejstvo, da je IZS na tem podroãju neuãinko-

vita.

Zakaj je IZS neuãinkovita?
Disciplinski organi IZS v svojih poroãilih ugotavljajo,

da je veãina prekr‰kov s podroãja stroke arhitektov.

Hkrati pa tudi ugotavljajo, da glede na obstojeãe vel-

javne akte skoraj nobeden od prijavljenih prekr‰kov

ne more biti sankcioniran.

Izkazalo se je, da bi bilo potrebno za nekatere prekr-

‰ke spremeniti zakonodajo, za druge pa bi bilo

potrebno dopolniti nekatera statutarna doloãila IZS.

Statut IZS mora namreã podrobno opredeliti prekr-

‰ke. Mislim, da je bilo Ïe pred letom dogovorjeno na

UO IZS, da se pristopi k spremembam tovrstnih

aktov oz. statuta po predpisanem postopku. Obve-

‰ãeni smo, da so disciplinski organi in pravnik pri-

pravili predlog sprememb statuta, vendar predlog ni

MSA SE SKORAJDA DNEVNO SREâUJE S PRIMERI KR·ENJA PRAVIL DOBRE PRAKSE,

ETIâNEGA KODEKSA IN NEUPO·TEVANJA CENIKA, KAR MOâNO OGROÎA KVALITETO

DELA ARHITEKTOV.

■ Disciplinski postopek se zaãne, ko disciplinski

toÏilec prejme toÏbo, t.j. ko obstaja toÏnik.

■ S statutom (ãlen 46) je UO MS zadolÏen, da:

- tã. 4: spremlja in obravnava problematiko

svojih ãlanov,

- tã. 17: zagotavlja izvajanje strokovnega

nadzora s svetovanjem na doloãenih

podroãjih MS,

- tã. 23: izvaja nadzor nad uporabo ãlanske

izkaznice in enotnega Ïiga, Ïiga odgovornih

projektantov in statusom ãlanov v mirovanju

ter ãlanov zbornice; s sklepom sprejema v

doloãenih primerih na pobudo svojih ãlanov

po predhodnem postopku za to doloãene

delovne komisije obtoÏni predlog, ki ga

naslovi na toÏilca zbornice.
■ Ustanovitev posebne pravne sluÏbe, ki bi prijavljala

nepravilnosti v praksi, bi pomenila podvajanje dela,

za katerega je s statutom zadolÏena MS oz. njen UO.

■ MSA disciplinskemu toÏilcu v vseh letih od

ustanovitve ‰e ni posredovala niti ene toÏbe.

■ Delo disciplinskih organov je izredno zahtevno in

odgovorno. âlani disciplinskih organov IZS niso

profesionalci in sodne prakse s tega podroãja

praktiãno ni. Zato je morebiti prisotnih nekaj veã

zaãetnih teÏav, ki pa se jih bo z veãjim ‰tevilom

toÏb in uvedenih disciplinskih postopkov

nedvomno odpravilo.

■ MSA zaradi angaÏiranosti na drugem delovnem

mestu znotraj MSA, trenutno podpira odstop ãlana

MSA z mesta ãlana Disciplinskega sodi‰ãa. Zaradi

veãjega ‰tevila disciplinskih postopkov v teku bo

zato ‰e teÏje sestaviti disciplinske senate.

■ Komisije za pravila dobre prakse in nateãaje IZS je

bila za leto 2002 imenovana. Komisiji predseduje

arhitekt. Komisija ‰e vedno nima sprejetega

programa dela in finanãnega naãrta za leto 2002

in se je v letu 2002 sestala le dvakrat. V okviru

komisije zaenkrat (in to uspe‰no) deluje le

Projektna skupina za minimalne tarifne pogoje. 

Komentar 
k prispevku 
dr. Pusta 
“Zakaj je IZS
neuãinkovita …”

Za InÏenirsko zbornico Slovenije:
mag. BARBARA ·KRABA
generalna sekretarka IZS
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Torino, 5. 7. 2002,
Prisotni: Hans Georg Brunnert D, Thomas Maybaum D, 
M. Dubus F, Giancarlo Ius I, John Graby Ir, Georg Pendl A,
obãasno dva Italijana, Janez Lajovic SI.

Dnevni red:

1. Mesto (arhitekturnih in urbanistiãnih) nateãa-

jev v zasnovi novih Direktiv,

2. Glosar izrazov v intelektualnih nateãajih,

3. Sporazum ACE – UIA o arhitekturnih (in urbani-

stiãnih ter krajinskih – v nadaljevanju prvi

pojem obsega vse tri) nateãajih

Ad 1.

Ob‰irna diskusija v obeh omenjenih delovnih tele-

sih (v Rimu 21.-24. marca) je pokazala, da je

potrebno natanãno doloãiti poloÏaj arhitekturnih

nateãajev v EU-Direktivah (v nadaljevanju EU-D).

I. Da bi pri pridobivanju naroãil s podroãja inte-

lektualnih storitev okrepila pozicijo ponudnikov

intelektualnih storitev, ACE predlaga:

a) naj bodo pragovi evropske zakonodaje s

podroãja javnih naroãil za vse vrste naroãil

in postopkov enaki, pri ãemer je zaÏeleno, da

ostanejo nizki,

b) naj se mesto arhitekturnih nateãajev v EU-D

natanãno doloãi, da bi se izognili razliãnim

tolmaãenjem razpisovalcev naroãil (oziroma

nateãajev).

II. ACE prav tako predlaga ãlanom obeh delovnih

teles, da pripravijo glosar

izrazov, ki se uporabljajo v nateãajni praksi, s

ãimer bi zmanj‰ali medsebojne nesporazume in

zlasti naroãnikom olaj‰ali razumevanje te prakse.

V Rimu se je izkazalo, da obstajajo trije razliãni

pogledi na vlogo nateãajev v postopkih javnih

naroãil:
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mag. JANEZ LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.
predsednik Komisije za pravila dobre prakse in nateãaje

Na nivoju IZS je bila zato v avgustu sklicana

koordinacija predsednika IZS, ki je ugotovila

stanje in sprejela akcijske ukrepe. Vzpostavitev

Projektne skupine za dobro inÏenirsko prakso je

bila podeljena MST.

■ UO IZS je 6. 5. 2002 s sklepom zadolÏil matiãne

sekcije, da obravnavajo osnutek predloga

sprememb statuta (takrat v pripravi pri

disciplinskih organih) in zavzamejo stali‰ãe.

Disciplinski organi IZS so v avgustu pripravili

predlog sprememb statuta. Glede na to, da sta bila

predloga novega Zakona o urejanju prostora in

Zakona o graditvi objektov v drugem branju v

DrÏavnem zboru RS, da naj bi bila po podatkih

MOPE sprejeta do novembra 2002 (‰e pred

volitvami) ter da se je predlog sprememb statuta

nana‰al na veljavna zakona in ne na besedili obeh

novih zakonov, je bilo ugotovljeno, da s

postopkom nima smisla nadaljevati. Îe sam

postopek spreminjanja statuta (ki zahteva

obravnavo na UO MS, sprejem na zborih MS,

obravnavo na UO IZS, obravnavo na MOPE, sprejem

na Vladi RS, sprejem na skup‰ãini IZS) bi bilo

praktiãno nemogoãe izpeljati v nekaj veã kot dveh

mesecih, pri ãemer bi bil statut zaradi obeh

(predvidoma takrat Ïe) novih besedil sistemskih

zakonov, ki prina‰ata znatne spremembe glede na

obstojeãe stanje, ponovno neusklajen.

■ MSA od avgusta kot edina MS razpolaga z

omenjenim predlogom sprememb statuta.

Predlog sprememb statuta ni bil uvr‰ãen na

nobeno izmed treh sej, ki jih je imel UO MSA v

ãasu od avgusta do oktobra.

■ Dejstvo je, da sta konãni besedili novih

sistemskih zakonov trenutno ‰e neznanka

(precej‰nje spremembe besedil iz posameznih

obravnav v praksi) in da bo po njunem

sprejemu (po trenutnih podatkih MOPE do

konca leto‰njega leta) potrebno sprejeti

spremembe statuta. Natanãneje, nova Zbornica

za arhitekturo in prostor bo, v kolikor bo

ustanovljena, sprejela nov statut, IZS pa bo

spremenila oz. prilagodila obstojeãega. To bo

torej zagotovo tudi najprimernej‰i ãas za vse

potrebne spremembe statuta, kar zadeva

disciplinske postopke, res pa je tudi, da je Ïe

ãas za priprave nanje. Vendar pa podrobno

navajanje kr‰itev pravil dobre prakse in

etiãnega kodeksa prav gotovo ne sodi v statut,

temveã v etiãni kodeks in disciplinski pravilnik.

f

KER V SKRBI ZA BOLJ·I POLOÎAJ STROKE V REPUBLIKI SLOVENIJI NEKATERI âLANI UO MSA, PA TUDI

âLANI VSEH TREH DRU·TEV, POGOSTO VIDIJO POLOÎAJ NA·IH KOLEGOV V EU V PRECEJ BOLJ·I LUâI,

KOT JE V RESNICI, PREDSTAVLJAM DISKUSIJO O VPRA·ANJIH, KI SMO JIH NAâELI, PA TUDI

INFORMACIJE, KI SO BILE PRIDOBLJENE ZUNAJ URADNE RAZPRAVE.

1. arhitekturni nateãaj kot moÏni sestavni del vseh treh postopkov naroãanja = ‰pansko stali‰ãe

Dana‰nje definicije v EU-Direktivi podpirajo tak-

‰en model naroãanja z nateãaji. Ti se lahko upo-

rabljajo pri vseh treh postopkih.

Problemi:
■ nateãaj je v EU-D posebej omenjen v ãl. 31 (3)

pri postopku s pogajanji,

■ (trenutno) razliãni pragovi vplivajo na vse tri

postopke,
■ pri nateãaju po odprtem ali omejenem

postopku morajo vsi nateãajniki izpolniti vse

zahteve javnega naroãila (sistem s tremi

kuvertami).

KOMISIJA ZA PRAVILA 
DOBRE PRAKSE IN NATEâAJE

Poroãilo o sestankih ACE

TF Public Procurement 
(delovni telesi Zveze evropskih arhitekturnih zbornic za javna naroãila in za nateãaje) 

NAROâILO NALOGE

om
ejeni postopek

 Arhitekturni nateãaj

postopek s pogajanji

 Arhitekturni nateãaj

odprti postopek

 Arhitekturni nateãaj
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3. arhitekturni nateãaj kot sestavni del postopka s pogajanji = nem‰ko in avstrij-

sko stali‰ãe ter stali‰ãe upravnega odbora ACE

Ta razlaga nateãajnega postopka izhaja predvsem

iz ãl. 31(3). Prednost je v loãitvi Ïiriranja od izdaje

naroãila.

Îirija, v kateri prevladujejo neodvisni strokovnjaki

(Fachpreissrichter), sestavljajo pa jo tudi zasto-

pniki naroãnika (Sachpreissrichter), najprej na

osnovi strokovnih meril izbere najbolj‰e projekte.

Nato pa (samo!!) naroãnik izmed nagrajenih izbere

najugodnej‰ega.

V 95 % doslej izvedenih nateãajev je bil to prvona-

grajeni projekt. âe se naroãnik odloãi drugaãe,

mora namreã svojo odloãitev zelo dobro utemelji-

ti, sicer se zbornica nanjo pritoÏi. Zato je po dose-

danjih izku‰njah v ZRN pri‰lo do drugaãne izbire le

iz objektivnih razlogov, ki vnaprej niso bili znani

(podelitev naloge po dalj‰em ãasovnem razdobju,

ko iz razliãnih razlogov avtor prve nagrade naloge

ni mogel prevzeti, naknadna delitev naloge na

faze (npr. zaradi finanãnih teÏav naroãnika), oz.

jim prvonagrajeni projekt ni ustrezal, itd … (Seve-

da pa je vpra‰anje, ali se v na‰ih prilikah – zlasti,

dokler ‰e nimamo ustreznih sankcij – tak‰na pra-

ksa ne bi izrodila v bolj samovoljno odloãanje

naroãnikov).

Problemi:
■ razliãni finanãni pragovi EU-D pri postopkih s

pogajanji in pri nateãajih (danes so vi‰ine pra-

gov izenaãene).

V nadaljevanju so bile predstavljene razliãne nate-

ãajne prakse:

Francija, 58,3 mio prebivalcev:

Izvedejo veã kot 2000 nateãajev na leto, veãina jih

je vabljenih. Nateãaji se opravljajo v treh fazah:

1. izbiranje ustreznih kandidatov za projektiranje

posameznih vrst nalog za kasnej‰e oÏje selekci-

je, tudi za veãletno obdobje, predvsem na osno-

vi referenc,

2. honorirani vabljeni nateãaj, kandidati (najveã-

krat po trije za eno nalogo) so izbrani med

zgornjimi ustrezajoãimi,

2. arhitekturni nateãaj kot neodvisni ãetrti postopek naroãanja = italijansko stali‰ãe

âl.1 Direktive 92/50 je pod (d), (e), (f) in (g)

vseboval moÏnost za uveljavitev ‰tirih

postopkov. (SPREMENJENI TEKST EU-D TE

MOÎNOSTI NE OMOGOâA VEâ!!)

Problemi:
■ odloãitev Ïirije neposredno pripelje do

podelitve naroãila. Zaradi neodvisnosti Ïirije

po ãl. 63 obstaja nevarnost, da bi naroãniki

tak‰no re‰itev odklanjali. 

in TF Competitions

 Arhitekturni nateãaj

NAROâILO NALOGE

odprti postopek

postopek s pogajanji

arhitekt. nateãaj

om
ejeni postopek

odprti postopek

postopek s pogajanji

om
ejeni postopek

NAROâILO NALOGE
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3. pogajanja v eni ali veã fazah, predvsem o teh-

niãnih re‰itvah in drugih pogojih z dvema ali

vsemi tremi nateãajniki.

Ti nateãaji so bili v zaãetku na ravni idejnih

zasnov, od tedaj pa postopoma prehajajo k ãedalje

bolj obdelanim projektom, kjer se pogosto zahte-

va odgovore tudi na detajlna tehniãna vpra‰anja,

kot so sestave gradbenih elementov ali vrste in

zmogljivosti in‰talacij.

Medtem, ko drugje v Evropi projektni tim pravilo-

ma vodi arhitekt, je v Franciji (in po izjavi arh.

Brunnerta tudi v Avstriji) ta le eden, ãetudi najpo-

membnej‰i od skupine, operativno pa jo vodi tisti

v njej, ki je za tak‰no delo najbolj usposobljen.

Za pripravo urbanistiãnih naãrtov veãkrat priredi-

jo vnaprej‰njo diskusijo z veã, 6 – 10 vabljenimi in

zanjo posebej plaãanimi bodoãimi nateãajniki

(marché de definition) o kompleksu problemov, na

njej se projektno nalogo pogosto pomaga formuli-

rati ali se ta celo ‰ele formira. Ko je doloãena, se

zaãne anonimni nateãaj. (V Nemãiji to delo pogo-

sto opravi Ïirija!)

Nemãija, 81,9 mio prebivalcev:

V Nemãiji so danes vsi nateãaji opravljeni v skladu

z ZJN (Verdingungsordnung für freie Berufe), ki

dopu‰ãa tudi plaãane(!) vabljene nateãaje na

osnovi vnaprej‰nje objave za pridobitev zaintere-

siranih projektnih skupin.

Sistem nateãaja kot dela javnega naroãila po

postopku s pogajanji je Ïe uveljavljen:

a) po javni objavi vabljenega nateãaja posebna

komisija izmed prijavljenih kandidatov in na

osnovi vnaprej objavljenih meril izbere 10 – 12

projektnih skupin,

b) opravi se anonimni vabljeni nateãaj,

c) strokovna Ïirija s prevlado (od zbornice pripo-

roãenih) neodvisnih strokovnjakov

(Preissrichter) nad ãlani Ïirije, ki jih je doloãil

naroãnik (Sachrichter), izbere po merilih, objav-

ljenih v razpisu, najbolj‰e projekte,

d) naroãnik ponovno pregleda prispele nateãajne

elaborate in izmed nagrajenih ‰e enkrat izbira

tistega, katerega avtorju bo zaupal izvedbo

projekta. Pri tem mora vsako odstopanje od

izbranega vrstnega reda podrobno utemeljiti.

Zelo se uveljavlja praksa dvostopenjskih javnih

nateãajev, pri katerih se – zlasti zaradi velikega ‰te-

vila tudi veã sto prijavljenih nateãajnikov – v prvi

fazi ob zagotovljeni anonimnosti zahteva le najbolj

bistvene elemente re‰itve nateãajne naloge in to na

omejenem in toãno doloãenem ‰tevilu listov (pravi-

loma po par Din A4 ali A3 formatov), druga faza, v

kateri se izbere od 20 do 30 najuspe‰nej‰ih, pa

predstavlja normalen nateãaj z vsebino in obse-

gom, ki sta podobna na‰im nateãajem.

Drugo alternativo postopku, ki naj bi izmed velike-

ga ‰tevila prijavljenih skupin omogoãil izbrati

omejeno ‰tevilo nateãajnikov, predstavlja izbira z

Ïrebom. Pri tem se celotna mnoÏica prijavljenih

kandidatov razdeli na veã skupin sorodnih profi-

lov, npr. izku‰eni, zaãetniki, itd., in se iz vsake

izÏreba po nekaj udeleÏencev, skupin se ne sme

formirati le po regionalnem naãelu.

·panija, 39,2 mio prebivalcev:

Opravijo se javni nateãaji s tremi ovojnicami.

Avstrija, 7,5 mio prebivalcev:

Vsako javno naroãilo mora biti izvr‰eno v odprtem

postopku. Tudi avstrijski ZJN (das Vergabegesetz)

dopu‰ãa – enako kot v Nemãiji – omejene, oÏje,

oziroma vabljene nateãaje.

Ad 2.

Nesporazumi celo med kolegi arhitekti iz razliãni

deÏel glede pomena posameznih izrazov so pripe-

ljali do predloga predsednika Brunnerta, naj bi

sku‰ali do jeseni pripraviti glosar izrazov, ki jih v

praksi razpisovanja nateãajev in javnih naroãil

najveã uporabljamo.

Npr.: angl. an expert valuation (nem. das Gutachten)

je izdelava mnenja o obstojeãem objektu ali pro-

blemu, itd.

Ad 3.

Od UIA predlagani tekst sporazuma med ACE in UIA

po mnenju obeh TF ni zrel za sprejem in objavo.

Pordenone, 6. 9. 2002,
Prisotni: Hans Georg Brunnert D, Thomas Maybaum D,
Giancarlo Ius I, Maria Sbordone I, John Graby Ir, Josper Kock
in Keld Moller (Danska), Georg Pendl A., Janez Lajovic SI.

Dnevni red:

a) TF PP (Delovna skupina za javna naroãila):

1. Zakonodajni paket,

2. Okoljevarstveni vidiki,

3. Razgovor o glavnih problemih,

4. Izdelava predlogov za amandmaje.

b) TF C (Delovna skupina za nateãaje):

5. Priprava priporoãil za drÏave ãlanice,

6. Sodelovanje s pripravljalci Direktive,

7. Glosar pojmov,

8. Osnove za sodelovanje z UIA,

9. Vademekum za arhitekturne nateãaje.

a)
Ad 1.

Thomas Maybaum je razloÏil potek sprejemanja

evropske zakonodaje (Direktiv):

a. Evropska komisija (European Council, EC) izdela

predlog skupnih tekstov in posameznih ãlenov

Direktive (EU-D),

b. predlog predloÏi Svetu ministrov (Council of

European Union, CEU),

c. Svet ministrov izdela skupno politiãno stali‰ãe

do predloga,

d. na osnovi skupnega stali‰ãa Evropska komisija

predlog teksta EU-D dodela,

e. tako usklajen in popravljen predlog teksta

predloÏi Evropskemu parlamentu (European

Parliament, EP),

f. ãlani parlamenta vloÏijo amandmaje in mnenja,

ki za komisijo niso obvezna,

g. Evropska komisija po svoji presoji in po posve-

tovanju s CEU posamezna mnenja in amandma-

je sprejme in pripravi tekst Direktive za drugo

branje,

h. ves doslej opisani postopek se ponovi v dru-

gem branju in nato ‰e enkrat v tretjem branju …

Spremembe Evropske direktive o javnih naroãilih

(EU-D):
■ drugo branje je bilo predvideno za oktober

2002, verjetno se bo zakasnilo v november ali

celo december,
■ na predlog iz januarja 2002 je bilo v EP vloÏenih

ãez 500 amandmajev,
■ stali‰ãe Sveta ministrov (CEU) je, da je veliko

amandmajev potrebno opustiti, da bi bil pred-

log bolj konsistenten.

Ad 2.

Maria Sbandone:

Ker je arhitekt ‰e vedno v veãini drÏav in pri veãini

projektov odloãilni dejavnik, predlaga, da se bolj

kot doslej ukvarja z okoljevarstvenimi vpra‰anji.

Predlaga tudi, da se – podobno kot je ponekod

obvezno oddeliti del gradbenih stro‰kov za likov-

no opremo – rezervira doloãen odstotek investici-

je za prispevek k re‰evanju okoljskih vpra‰anj.

Brunnert:

Od leto‰njega januarja naprej moramo v ZRN za

vsak projekt izdelati energetsko bilanco.

Ius:

Ta vpra‰anja re‰uje Direktiva 42/01. Ne moremo si

domi‰ljati, da imamo arhitekti zdravilo za vse

okoljske probleme.
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Ad 3.

Thomas Maybaum:

Vpra‰anje pragov (vrednosti javnega naroãila, nad

katero se mora naroãilo objaviti v celotni Evropski

skupnosti):
■ Evropska komisija vi‰ine pragov ni hotela dvig-

niti, veãina drÏav ãlanic je za rahel dvig,
■ Evropski parlament pa je zahteval podvojitev

vi‰ine pragov kot sredstvo za »trgovanje« z

Evropsko komisijo,
■ razprava med ãlani obeh delovnih skupin ACE

TF je pokazala, da sta Irska in Finska za rahel

dvig, na Danskem in v Italiji so lokalne oblasti

in arhitekti za ‰e enkrat vi‰ji prag od sedanje-

ga, drÏava pa je proti, v Nemãiji so lokalne

oblasti prav tako za dvig, arhitekti pa celo za

njegov spust.

Design and build, D&B (skupno naroãilo projekti-

ranja in graditve istemu ponudniku, praviloma

gradbenemu podjetju ali inÏeniringu !!):

Evropska komisija je bila prvotno mnenja, da jav-

nih naroãnikov ni mogoãe odvraãati od skupnega

naroãanja projektiranja in graditve (npr. pri obãin-

skih stanovanjskih objektih), nato so pri‰li do

kompromisa, da je tak‰no prakso mogoãe zago-

varjati le, ãe je vsestransko upraviãena (npr. iz

socialnih, ekonomskih in drugih razlogov).

J. Graby: Na Irskem tak‰na praksa ni prinesla

dobrih rezultatov, ãeprav je za nekatere objekte

lahko ustrezna. Mogoãe jo je napadati s stali‰ãa

prizadevanja za bolj‰e okolje.

T. Maybaum: Argumenti gradbenikov so, da bodo

vedno poiskali uveljavljene arhitekte, ki si ne bodo

hoteli kvariti ugleda s slabimi projekti, s tak‰nimi

ponudbami so tudi kot ponudniki bolj sprejemljivi

za (javne) naroãnike. Res pa je, da se s tak‰no pra-

kso uniãi vsakr‰no konkurenco (in s tem prizade-

vanja za bolj‰o arhitekturo – dokaz je bil viden v

naslednjih dneh na bienalu, kjer se veãina »uvel-

javljenih mojstrov« v bistvu ponavlja).

ACE naj bi v Evropskem parlamentu posredovala za

zgoraj omenjeni kompromis kot za svojo minimalno

zahtevo, ne more pa absolutno odkloniti D&B.

Elektronsko naroãanje – avkcije:

ãeprav dosedanji rezultati naroãanja po internetu

niso bili prepriãljivi, drÏave ãlanice EU te vrste

naroãanja intelektualnih storitev ‰e niso izloãile iz

svojih programov. Teoretiãno bi bilo naroãanje

mogoãe, ãe bi predmet naroãila lahko opisali do

najmanj‰ih podrobnosti. Vse kaÏe, da bo EP to

vrsto naroãanja omejil na tiste predmete, ki jih je

mogoãe tehniãno opisati popolnoma enoznaãno in

brez napake.

Nadaljnji opisi nateãajne prakse
posameznih drÏav:
Danska, 5,3 mio prebivalcev:

·e pred dvema letoma je vsak nateãaj prinesel

enega samega zmagovalca. Tedaj pa so pravniki

na osnovi (napaãne razlage) ZJN dosegli, da Ïirije

izberejo po tri prve nagrade, med katerimi potem

izbira naroãnik nateãaja. Vendar se je razpisovalo

nateãaje le za pomembnej‰e naloge. Pred spreje-

mom Zakona o javnih naroãilih se za veãino dela

namreã sploh ni vedelo, saj so v manj‰ih obãinah

naroãila razdelili kar lokalnim arhitektom in grad-

benim podjetjem. Danes je letno okrog 50 nateãa-

jev, od teh je pribliÏno 15 javnih, ostali so vabljeni.

Finska, 5,1 mio prebivalcev:

Îe desetletja je v nateãajnih pravilih klavzula, da

pravica konãne izbire projekta za realizacijo pripa-

da naroãniku. Letno je okrog 40 nateãajev, od teh

manj kot deset javnih.

Nizozemska, 15,5 mio prebivalcev:

V Holandiji vsa drÏavna naroãila naroãa ena sama

organizacija, ki ima za veã let vnaprej izbrano listo

pribliÏno 20 arhitektskih podjetij. Enkrat letno pova-

bi samo te na interni razpis in jim razdeli naroãila.

Ad 4., 5., in 6.

T. Maybaum:

Predlaga, da TF PP in TF C skupaj pripravita

amandma s priporoãilom Evropskemu parlamentu,

da so javni nateãaji najbolj‰e jamstvo za to, da

bomo dosegli trajnostni razvoj okolja in sicer z

veã vidikov hkrati: s tehniãnega, s stali‰ãa Ïivljenj-

skega cikla objekta, z vidika vzdrÏevanja, itd.

J. Kock:

V sedanji EU-D se nateãaji omenjajo izkljuãno v

zvezi s postopkom o pogajanjih. Za razumevanje

Direktiv je to zelo nejasno in omogoãa razliãne

razlage.

Ad 7.

H.G. Brunnert:

Predlaga dogovor o izdelavi glosarja pojmov, ki se

uporabljajo pri razpisovanju nateãajev in podelje-

vanju javnih naroãil. Ko bo glosar dokonãan in

pojme usklajeni, pa se ponudi Evropski komisiji

kot osnova za medsebojno sporazumevanje.

Predlog je bil soglasno sprejet, dokonãni rok izde-

lave pa ‰e ne doloãen.

Ad 8.

T. Maybaum:

Sledeãa skupna izjava je bila sprejeta na Generalni

skup‰ãini UIA v Berlinu poleti 2002:

Skupna izjava ACE – UIA o evropskih in mednaro-

dnih nateãajih, 26. 7. 2002

DrÏave ãlanice EU so leta 1978 v okviru UNESCO

sprejele revidirana priporoãila o mednarodnih

nateãajih s podroãja arhitekture in urbanizma,

katerih izvedba je bila zaupana UIA (Mednarodni

zvezi arhitektov).

Evropska praksa se je v zadnjih dvajsetih letih raz-

vila in Direktiva 92/50/CEE od svojega sprejetja

naprej doloãa evropsko politiko na podroãju jav-

nih naroãil, jamãi odpiranje trga, enake moÏnosti

dostopa do javnih naroãil in transparentnost

postopkov.

Skladno s tem razvojem in v skrbi za dvig kakovo-

sti arhitekture ob istoãasnem varovanju interesov

tako naroãnikov kot arhitektov sta se ACE in UIA

odloãila za sprejetje skupne izjave o evropskih in

mednarodnih nateãajih.

UIA in ACAE se zavezujeta uveljaviti pravila o nate-

ãajih s podroãja arhitekture in urbanizma kot tudi

priporoãila, ki bodo spo‰tovala naslednje temeljne

principe:
■ uveljavljanje arhitektonske kakovosti s pomoã-

jo arhitekturnih nateãajev,
■ transparentnost postopkov,
■ neodvisnost Ïirije in
■ anonimnost.

Za organizacijo nateãajev bodo pripravljena

podrobna doloãila, obe organizaciji pa se bosta v

ta namen redno sreãevali med zasedanji Sveta UIA

in generalnimi skup‰ãinami ACE z namenom uskla-

jevati in koordinirati svoji politiki na podroãju

arhitekturnih in urbanistiãnih nateãajev.

Ius:

Zid je prebit. Treba pa je vedeti, da so stro‰ki

nateãajev, ãe pri njih sodeluje UIA, zelo visoki in

jih obiãajni naroãnik nikakor ni voljan nositi.

H.G. Brunnert:

Dana‰nja nateãajna pravila temeljijo na zakonih

EU in na zakonodaji vsake od drÏav ãlanic. âe bo

UIA hotela pri tem sodelovati, bo morala svojo

udeleÏbo sofinancirati.

Ad 9.

Za diskusijo o izdelavi nekak‰ne bro‰urice, VADE-

MEKUMA za arhitekturne nateãaje, je zmanjkalo

ãasa in je razprava preloÏena na naslednje

sreãanje, ki bo 27. 9. 2002 v Barceloni.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ IN  KOMISIJ



D
a je Marjan Pipenbaher zelo zaposlen pove

dejstvo, da sva termin za ta intervju uskla-

jevala dober mesec. Nazadnje sva se le

dobila, kje drugje kot na ârnem kalu, kjer poteka

gradnja najveãjega slovenskega viadukta.

Marjan Pipenbaher je v slovenskem prostoru in

prostoru republik biv‰e Jugoslavije dobro znan. V

njem deluje kot projektant, udeleÏenec javnih

nateãajev in nenazadnje kot revident in konzul-

tant. Kot vrhunskega strokovnjaka s podroãja pro-

jektiranja in izgradnje zahtevnih inÏenirskih objek-

tov ga vabijo k sodelovanju uveljavljena domaãa

in tuja izvajalska podjetja ter tuje specializirane

drÏavne ustanove, ki se ukvarjajo z izgradnjo

lu‰ke in prometne infrastrukture.

V Marjanu Pipenbaherju je jasno izraÏena strast

do projektiranja. Iz njegove moãne osebnosti veje

izredna energija in volja do ustvarjanja in iskanja

neãesa novega, bolj‰ega, do stopanja po navidez-

nem robu ‰e dovoljenega, do postavljanja novih

mej. Skrajna predanost delu, prepletena z Ïeljo po

popolnosti in prirojenim obãutkom za estetiko se

kaÏe v opusu prepoznavnih, zanj znaãilnih, pred-

vsem premostitvenih objektov, ki se, kot v ogrlici,

nizajo eden za drugim.

V letu, ko se je osamosvojila Slovenija, se je

osamosvojil tudi Marjan Pipenbaher. Skupaj s svo-

jim dolgoletnim prijateljem, so‰olcem in sodelav-

cem, Viktorjem Markljem, je ustanovil podjetje

Ponting. V ãasu pred vzpostavitvijo avtocestnega

programa, ki je, kot pravi, izredno spodbudil

razvoj slovenske gradbene stroke in posredno

pozitivno uãinkoval na nacionalno gospodarstvo,

sta projektirala predvsem sanacije obstojeãih pre-

mostitvenih objektov (italijanski loãni most iz leta

1935 v Spodnji Idriji) in manj‰e novogradnje, kjer

sta izzive iskala predvsem v do tedaj odsotnem

oblikovanju premostitvenih objektov (ograje, ste-

ter viadukt Mlake tudi zgodbe o poglobljenem ‰tu-

diju geologije in geomehanike, nujno potrebnem

za dobro temeljenje. Îal je to, kot pravi sam, pri

mnogih projektantih mostov premalo znano in

cenjeno podroãje.

Viadukt Glin‰ãica je zgodba o razumevanju hierar-

hije kriÏanja avtoceste, glavne ceste, lokalne ceste

in vodotoka, ki poteka preko za‰ãitene doline. Ob

postavljenem pogoju ohranitve transparentnosti

doline in diktiranih stebri‰ãih 26 m visokih stebrov

ter razponih 37 m mu je uspelo v Ïarãasti liniji

skriti stebre enega viadukta za stebre drugega

viadukta, saj se odpreta ‰ele tik ob voÏnji pod

njima. Oblikovno ãisti in enostavni stebri brez

kapitljev zagotavljajo mirnost in nevpadljivost

premostitve, kar je, kot pravi, bistveno z vidika

arhitekture krajine.

GaraÏna hi‰a v Luki Koper je enkraten tehnolo‰ki

doseÏek in dokaz, kako vrhunsko inÏenirsko zna-

nje omogoãa pridobiti delo. Tanke gladke plo‰ãe,

prednapete s kabli brez sovpreganja, 55.000 m2

povr‰ine, pet etaÏ, ki jih je Primorje s svojo dobro

tehnolo‰ko organiziranostjo kljub izvedbi 140

pilotov globine 16 m zgradilo v desetih mesecih.

Loãni most preko Savinje na vstopu v Savinski gaj

ter most za pe‰ce in kolesarje na Ptuju sta zgodbi

o dveh mostovih, ki sicer nista ekstremno velika,

pripovedujeta pa izredno pomembno zgodbo –

namreã zgodbo o treh osnovnih prvinah za nasta-

nek dobre stavbe ali mostu. Za dober in konstruk-

torsko logiãno zasnovan most, pravi Pipenbaher,

je namreã potrebna dobra ovira (reka, kanjon,

visoka dolina …), humanistiãno prosvetljen investi-

tor ter projektant, ki v ‰ir‰em arhitekturnem in

krajinskem kontekstu razume lokacijo in pri kon-

struiranju iskreno upo‰teva naãelo “o resniãnosti

razre‰itve stvarnega problema z razvidno

razumnostjo in logiko oblike konstrukcije”.

INTERVJU
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PRED NAMI JE INTERVJU Z MARJANOM PIPENBAHERJEM, UNIV. DIPL. INÎ. GRAD., PROJEKTANTOM

VIADUKTA âRNI KAL, SOLASTNIKOM IN DIREKTORJEM INÎENIRSKEGA BIROJA PONTING, VABLJENIM

PREDAVATELJEM PREDNAPETIH KONSTRUKCIJ IN MOSTOV NA FAKULTETI ZA GRADBENI·TVO V

MARIBORU.

bri, obdelava betonskih povr‰in … na mostovih na

obvoznici v Slovenj Gradcu) in za tiste ãase bolj

predrzni, domiselni in vitki konstrukciji objektov

(Ïelezni‰ki nadvoz Tremerje).

Odloãitev o ustanovitvi projektivnega podjetja

Ponting je pomenila za oba ustanovitelja pred-

vsem ustvarjalno svobodo in okno v svet. Marjan

Pipenbaher trdi, da je Ponting “oseba dvoedina”. V

ãasu, ko je na osnovi drugonagrajene re‰itve

izvedbenega nateãaja projektiral Koro‰ki most

preko Drave v Mariboru (asimetriãna prostokon-

zolna gradnja, izredno vitka konstrukcija z maks.

razponom 110 m), je namreã Viktor Markelj projek-

tiral viadukta Goli vrh in Bandera z drugima dvema

glavnima tehnologijama gradnje premostitvenih

objektov, gradnjo po poljih in gradnjo z nariva-

njem. V ãasu, ko Pipenbaher na podlagi prvona-

grajene re‰itve nateãaja projektira projektantsko

in izvedbeno izredno zahteven viadukt ârni kal

(prostokonzolna gradnja na razponih 140 m, stebri

vi‰ine do 90 m), Markelj na podlagi drugonagraje-

ne re‰itve nateãaja projektira najdalj‰i slovenski

most – most ãez Muro, dolÏine preko 840 m, z

zanimivim pristopom premo‰ãanja glavnega raz-

pona dolÏine 80 m.

Prepoznavnost in uveljavitev nista pri‰la ãez noã.

Prav omenjeni zgodnji projekti, v katerih sta v

ãasu montaÏne gradnje, kot mlada, vendar stro-

kovno Ïe dovolj zrela inÏenirja (33 let) pristopila k

projektiranju s sodobnej‰imi tehnologijami (grad-

nja po poljih, narivanje, prostokonzolna gradnja),

so pomenili odskoãno desko za prodor in uveljavi-

tev v slovenskem prostoru ter postavitev

Pontinga na nivo vrhunskega inÏenirskega biroja.

Vsak izmed objektov je zanj zgodba zase.

Tako so garaÏna hi‰a v Luki Koper, Koro‰ki most,

viadukt ârni Kal, pokrita ukopa Strmec in Maleãnik

mag. BARBARA ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad.
matiãna sekcija gradbenikov

Marjan Pipenbaher 
projektant in humanist
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Marjan Pipenbaher pove, da je to, kar poãne, poleg

inÏenirstva tudi arhitektura, saj sta po njegovem

neloãljivo povezana. Zato morata inÏenir in arhi-

tekt sodelovati, se medsebojno upo‰tevati in znati

prisluhniti. Logika konstrukcije in tok sil ‰e pose-

bej pri mostovih doloãata oblike. Moti ga tudi

zmotno razumevanje laiãne javnosti, novinarjev in

posameznih arhitektov, ki menijo, da so za obliko-

vanje poklicani samo arhitekti, ki stvari v obliko-

vnem smislu poznajo. Îal je realnost velikokrat

popolnoma drugaãna. Kot dokaz, da trditev zdrÏi

vsako kritiko, navaja rezultate mednarodnega

nateãaja za enega najveãjih mostov na svetu –

most Stonecutter’s v Hong Kongu (most s po‰ev-

nimi zategami, 2 pilona vi‰ine 290 m, glavni raz-

pon 1018 m). “Prve tri nagrade so bile podeljene

inÏenirsko-arhitektonskim re‰itvam, pri katerih je

bila pri podanem razponu prvenstveno upo‰teva-

na inÏenirska logika (prvo nagrado je prejel sve-

tovno priznani konzultant Flint & partners), ki je z

minimalizmom razumevanja igre sil (konstrukcij-

sko izredno pogumna, a na videz enostavna in ele-

gantna re‰itev) premagala kiã in “overdesign”,

predlagan s strani svetovno znanih in uveljavlje-

nih arhitektov, kot je na primer Sir Norman

Foster”.

Veãji kot je objekt, veãja je tudi moÏnost, da zara-

di ekstremnosti v povezavi z zmanj‰evanjem stro-

‰kov investicije objekt ne nosi veã ãloveãnosti.

Veliki objekti kot izjemni inÏenirski doseÏki so tudi

vrhunski konstruktorski doseÏki, kjer prevladujejo

tehnologija, funkcionalnost in predvsem logika.

Njihova veliãina je ravno v misli Antoina de Saint-

Exuperyja: “Zdi se, da delajo inÏenirji, risarji in
raãunarji v laboratorijih samo zato, da poenosta-
vijo to zvezo, uravnoteÏijo tisto krilo, tako da
sploh ni veã opaziti, da je krilo na trup pritrjeno,
marveã, da stoji kar samo pred vami, v vsej svoji
popolni obliki, prosto vsake gmote, razodeto v
ãisti samobitnosti, tako skrivnostno povezano
kakor pesem. Vse kaÏe, da preprostost ne nastane
takrat, kadar nimamo veã kaj dodati, marveã,
kadar nimamo veã kaj odvzeti. Kadar stroj ali kon-
strukcija doseÏe svojo najvi‰jo popolnost, ne
zbuja veã pozornosti …”.

Izobrazba:
■ 1972 – 1976: II. gimnazija v Mariboru
■ 1976 – 1980: Fakulteta za gradbeni‰tvo

Univerze v Mariboru

Kariera:
■ 1980 – 1990: Gradis – Biro za projektiranje

Maribor
■ 1990: soustanovitelj Ponting Maribor
■ 1997: vabljeni predavatelj pri predmetu

Prednapete konstrukcije in mostovi na

Fakulteti za gradbeni‰tvo v Mariboru

Prepoznavni izvedeni objekti:

Kot mlad inÏenir je v Gradisovem Biroju za pro-

jektiranje v Mariboru sodeloval kot projektant

ali odgovorni projektant pri naslednjih

pomembnej‰ih objektih:
■ nova avtobusna postaja v Mariboru

(12.500 m2) – za katero sta skupaj z inÏ.

Aãanskim leta 1988 prejela zvezno priznanje

za doseÏke na podroãju konstruiranja ter

priznanje mesta Maribor,
■ obnova Kazinske dvorane Slovenskega

narodnega gledali‰ãa v Mariboru,
■ Velika dvorana SNG v Mariboru,
■ most preko Savinje v La‰kem,
■ viadukt na AC Pesnica–·entilj – pred mejnim

prehodom (L = 170 m, maks. razpon 70 m),
■ viadukt Moste na AC Karavanke – Bregana

(L = 440 m, maks. razpon 120 m),
■ viadukt Mrsovo v Bosni (vi‰ina stebrov do

68 m, maks. razpon 58 m).

V inÏenirskem biroju Ponting pa je bil

odgovorni projektant naslednjih objektov:
■ Ïelezni‰ki nadvoz Tremerje (L = 120 m),
■ most ãez Savinjo v Gru‰ovljah (L = 150m),
■ Koro‰ki most ãez Dravo v Mariboru 

(L= 260 m, maks. razpon 110 m),

■ most za pe‰ce in kolesarje ãez Dravo na

Ptuju (L= 160 m) – za katerega sta skupaj z

arhitektom Petrom Gabrijelãiãem leta 1999

prejela v Londonu Evropsko nagrado za

jeklene konstrukcije,
■ loãni most ãez Savinjo v Mozirju 

(razpon 50 m),
■ galerija Strmec na ljubljanski vzhodni

avtocesti,
■ viadukt Bizovik (L = 240m) na ljubljanski

vzhodni avtocesti,
■ viadukt Ribnik (L= 370 m) na 

AC Vipava – Selo,
■ viadukt Mlake (L = 330m) na 

AC ·entjakob – Blagovica,
■ viadukt Smelavc (L= 210 m) na 

AC Klanec – Ankaran,
■ viadukt Glin‰ãica (L= 220 m) na 

AC Kozina – Klanec,
■ Poslovno trgovski center Kovinotehne v

Mariboru (8000 m2),
■ garaÏna hi‰a v Luki Koper (180 m x 60 m,

5 etaÏ, 55.000 m2).

Pomembnej‰i objekti v gradnji:
■ viadukt ârni Kal (L= 1065 m, maks. vi‰ina

stebra 90 m, maks. razpon 140 m),
■ viadukt Bivje (L= 570 m) na 

AC Klanec – Ankaran,
■ viadukt TrÏi‰ka Bistrica (L= 420 m) na 

AC Podtabor – Naklo,
■ viadukt Bariãeviçi (L = 420 m) na 

AC Zagreb –Split.

Je avtor ‰tevilnih ekspertiz, recenzij, razvojnih

in raziskovalnih nalog ter avtor preko 50

strokovnih in znanstvenih ãlankov, ki so bili

objavljeni v domaãi in tuji strokovni literaturi.

Osebna izkaznica

f
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Nateãaj za Marjana Pipenbaherja ni lepotno tekmo-

vanje, zanj je nateãaj najveãja ‰ola. Kot pravi, je na

nateãaju potrebno dokazati vse svoje ideje in re‰i-

tve, kot kljuãne je potrebno upo‰tevati tudi izved-

ljivost (tehnologija, ãas), vzdrÏevanje, trajnost in

ekonomsko zmoÏnost prostora, v katerem projekti-

ra‰, oz. investitorja (cena) ter nenazadnje realno

oceniti stro‰ke investicije. “Da je slednje mogoãe

in da v nadaljevanju pri izvedbi investicije ni nepri-

jetnih preseneãenj, je potrebno v fazi nateãaja (ki

obiãajno obsega tri faze) dejansko izvesti veliko

veã ‰tudij, preveritev in izraãunov, kot jih je mogo-

ãe prikazati glede na zahteve nateãaja. V prvi fazi

mora nateãajnik narediti tudi prerez stanja v stroki

v svetu. Druga faza je faza “rojevanja”, ko se mora

inventivna re‰itev (tako v konstrukcijskem kot v

oblikovnem smislu) roditi na nek naãin spontano,

ne na silo, skratka mora zoreti in dozoreti. Tretja

faza, za katero obiãajno zmanjkuje ãasa, je faza

izraãunov in prezentacije.” Kot Ïe izku‰en projek-

tant meni, da je nateãaj najveãje strokovno bru‰e-

nje, je ãas, ko mladi inÏenirji v ekipi skupaj z izku-

‰enimi inÏenirji in arhitekti hitro pridobivajo vrhun-

sko znanje, in je huda preizku‰nja za vodjo nateãaj-

nega tima, kako dva, tri mesece vzdrÏevati koncen-

tracijo celotne nateãajne skupine.

Kot avtor ali soavtor je sodeloval na veã javnih

nateãajih in osvojil tudi dva najprestiÏnej‰a:

viadukt ârni kal, dolÏine 1080 m in vi‰ine preko 90

m (avtorji Marjan Pipenbaher, Viktor Markelj, prof.

Janez KoÏelj) ter most Verige ãez Boko Kotorsko,

dolÏine preko 1100 m z maksimalnim razponom 450

m in s pilonoma vi‰ine 160 m (avtorji Marjan

Pipenbaher, prof. Janez KoÏelj, Boris Stergar). Oba

nateãaja sta mu predstavljala svojevrsten izziv.

Tako viadukt ârni kal kot most Verige imata sku-

pno toãko – izredno zahtevno umestitev velikega

in tehnolo‰ko ter izvedbeno zahtevnega objekta v

prostor. Oba objekta sta izpostavljena obãasni

moãni burji. Vendar pa je nateãaj za most Verige

ãez Boko Kotorsko spremljal ‰e dodaten svojevr-

sten notranji ustvarjalni nemir, povezan z dej-

stvom, da je bil nateãaj mednaroden in torej kon-

kurenca evropska (18 nateãajnih re‰itev ekip iz

Portugalske, Italije, Nemãije, Francije, Jugoslavije,

Hrva‰ke in Slovenije) ter popolno svobodo pri izbiri

lokacije objekta in naãina premostitve. Nagrajena

umestitev objekta v prostor, konstrukcijska re‰itev

objekta in arhitektonsko oblikovanje objekta so bili

doseÏeni ob sodelovanju treh danes specialistiãnih

strok, ki so bile v zgodovini (po letu 1750) umetno

loãene (cestna stroka inÏ. Stergar – BPI Maribor,

konstrukcija inÏ. Pipenbaher – PONTING, arhitektur-

na in sociolo‰ka komponenta premostitve prof.

KoÏelj – FA Ljubljana). Kot pravi je slabost in ‰koda

dana‰njega sistema izobraÏevanja v omenjenem

loãevanju. Stavbenik v starem Rimu je razumel vsa

tri podroãja. In pri dobrem objektu jih je teÏko ozi-

roma nemogoãe loãiti.

Morda boste preseneãeni, vendar rad sodeluje z

arhitekti. Sodeloval je s ‰tevilnimi. ·e posebej so

mu zanimivi razgovori z njimi. Kot sam pravi, je

imel kot mlad inÏenir sreão, da je lahko sodeloval s

starej‰imi, Ïe uveljavljenimi arhitekti, iz katerih je
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vela ustvarjalna iskrenost, umirjenost in tolerant-

nost. Z arhitektom Borutom Peãenkom sta ustvar-

jala mariborsko avtobusno postajo in cerkev na

PobreÏju. Z arhitektoma Brankom in Petrom

Kocmutom je sodeloval skupaj z inÏ. Aãanskim pri

konstruktorsko izredno zahtevni obnovi Kazinske

dvorane in gradnji nove Velike dvorane Slovenske-

ga narodnega gledali‰ãa v Mariboru. Sodelovanje s

Petrom Gabrijelãiãem in Janezom KoÏeljem je bilo

zanj kot konstruktorja – inÏenirja vedno skrajno

zanimivo in na nek naãin pouãno.

“Ko se v mislih vraãam na nateãaje … V bistvu so

prelepe vse nateãajne zgodbe z Janezom KoÏeljem

in njegovim sodelavcem Janezom Ro‰em: viadukt

ârni kal, most Verige ãez Boko Kotorsko, most

preko reke Krke v Kostanjevici, objekti na gorenjski

avtocesti… KoÏelja osebno zelo cenim, tudi kot ãlo-

veka in prijatelja. Iz razgovora z diplomanti arhi-

tekture, katerim sem bil v fazi izdelave diplomskih

nalog velikokrat “nekak‰en konzultant za kon-

strukcijo”, sem videl, da ga cenijo tudi ‰tudenti.

Kar je izredno pomembno – Janezu omogoãa pro-

fesura in zaposlitev na fakulteti delno neodvisnost

od “dnevnih projektantskih iger”, omogoãa mu po-

trebno distanco, kritiãnost in strokovno po‰tenost.

Vem, da bi v primeru, da bi bil v nateãajni komisiji

in bi jaz sodeloval na nateãaju, neobremenjeno in

po‰teno Ïiriral – to manjka na‰i inÏenirski in arhi-

tekturni stroki – higiena ali prevedeno: manj esteti-

ke in veã etike!“

Arhitekta Nandeta Korpnika iz Celja je najprej spo-

znal skozi njegova dela (objekti v Velenju, Integra

center v Mariboru). Ta so ga tako navdu‰ila, da sta

sodelovala skupaj na dveh nateãajih in sicer za City

2 in novi multimedijski center ob Dravi, oboje v

Mariboru. K nateãaju za City 2 so bile povabljene

‰tiri avtorske skupine. Re‰itev, ki sta jo s Korpnik-

om pripravila za City 2, je odstopala od uteãene

mariborske arhitekture, ki jo Ïal kreirajo moãni

investitorji in ne mestni urbanisti, z obÏalovanjem

ugotavlja Marjan Pipenbaher. Verjetno je bila za

mesto Maribor in ‰e posebej za investitorja preveã

radikalna. V Ljubljani po njegovem mnenju nastaja

dobra in sodobna arhitektura (izpostavlja predvsem

arhitekte biroja Sadar in Vuga), Maribor oãitno ‰e ni

v stanju sprejeti tak‰ne arhitekture zaradi moãne

tradicije. Posku‰ala sta ponovno, a se je zgodilo

podobno. Na nateãaju za novi multimedijski center

ob Dravi so se v fazi oÏjega izbora namesto za zani-

mivo lupino odloãili za tradicionalne linije…

Razmi‰ljanje o nateãajih zakljuãuje z mislijo, da je

dobra arhitektura avantura, za katero je potreben

predvsem prosvetljen investitor. “Poglejte arhi-

tekturo novega Berlina, Londona, Pariza, glavnih

mest JuÏne Amerike, Malezije, Hong Konga in

Tokia. Kdo sploh dela dobro arhitekturo? V bistvu

investitor, ki omogoãa realizacijo velikih stavb in

mostov po naãrtih inventivnih arhitektov in inÏe-

nirjev.”

Med svojimi objekti Marjan Pipenbaher izloãi dva

manj‰a objekta, ki nista ne velikih razponov, ne

dolÏine, a zanju pravi, da sta kot bisera. Most ãez

Dravo na Ptuju in loãni most ãez Savinjo v Mozirju.

Kot sam pravi, sta narejena za ljudi in ne za teÏki

promet. Bistveno je razumeti premostitev in komu

je le-ta namenjena.

Pri mostu ãez Savinjo v Mozirju, ki je hibrid med

integralno konstrukcijo in lokom, je imel pred oãmi

druÏino in njeno doÏivljanje prehoda ãez reko, pot

otrok v ‰olo in pot v Savinjski gaj, zato je s samo

konstrukcijo loka fiziãno loãil vozila od pe‰cev,

predvidel dovolj ‰irok ploãnik in na ograji za drÏalo

predvidel les. “Les, ki je poleti pod roko hladen in

pozimi topel, zaradi ãesar ãlovek raje ustavi korak

in uÏiva v pogledu.”

Za most ãez Dravo na Ptuju sta prejela skupaj z

arhitektom prof. Petrom Gabrijelãiãem leta 1999 v

Londonu Evropsko nagrado za jeklene konstrukci-

je. Most ima poudarjene masivne podpore v vodi,

lahko in inventivno zasnovano vozi‰ãno konstruk-

cijo, ki koketira s starim Ptujem, saj je bil vãasih

tam lesen most. “Ponoãi je most zanimivo osvet-

ljen. Je most dveh obrazov, dnevnega in noãnega.

Ptujãani so ga vzeli za svojega in je na zahtevni

lokaciji. Kljub izjemno visoki koti vode in s tem

mostu je Peter znal na omejenem prostoru ‰e

posebej dobro koncipirati tako v prometnem kot

urbanistiãnem smislu izredno teÏavne dostope na

most in opornike.”

Koro‰ki most ãez Dravo v Mariboru

Most ãez Dravo na Ptuju

f
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Pika na “i” med vsemi njegovimi objekti pa je prav

gotovo javnosti najveãkrat predstavljen in dobro

znan viadukt ârni kal, ki se gradi na AC odseku

Klanec – Ankaran. Viadukt ârni kal bo, ko bo zgra-

jen, viadukt preseÏkov v Sloveniji. Najdalj‰i, z naj-

veãjim razponom, z najvi‰jim stebrom, pa ‰e v kri-

vini povrhu.

Viadukt ârni kal ima dolgo zgodovino. Povezana je

s ‰tevilnimi zapleti, ki so znaãilni za vse velike,

zahtevne in drage investicije doma in v svetu, saj

zanje velja velik interes. In tako kot je dolga zgodo-

vina viadukta, je dolga tudi povezanost Pipen-

baherja z njim. Sam pravi, da je viadukt ârni kal

naãin Ïivljenja. Ne le zanj, temveã za vso njegovo

ekipo v biroju, s konstruktorko Petro Podgor‰ek na

ãelu, ki tvori trdno, visoko strokovno in predano

hrbtenico projekta.

“Vse se je zaãelo Ïe spomladi leta 1996, ko smo za

investitorja DARS kot eno izmed treh povabljenih

projektivnih podjetij izdelali prvo idejno zasnovo

bodoãega viadukta. Pa je bila varianta poteka trase

AC, za katero so bile izdelane idejne zasnove

viadukta, za drÏavo predraga, zato je bilo odloãe-

no, da mora DARS poiskati nov potek trase AC. Po

veã desetih izdelanih variantnih potekih trase AC

odseka Klanec – Ankaran se je izkazalo, da bo traso

v prostor izredno teÏko umestiti. Ob upo‰tevanju

vseh do tedaj znanih omejitev v prostoru ter

dokonãni odloãitvi o izbiri koridorja, ki bo avtoce-

sto pripeljal do obale in je izkazoval potrebo po

dolgem in visokem viaduktu, je postalo jasno, da

bo oãitno najprej potrebno doloãiti lokacijo bodo-

ãega viadukta in nanj prilagoditi preostalo traso

AC. Ko je bila lokacija viadukta ârni kal (ime je dobil

zaradi dobro znanega kraja ârni kal v bliÏini) konã-

no doloãena in ko so se za traso AC ‰e iskali opti-

malni poteki, se je investitor DARS zaradi zahtev-

nosti objekta (glede na funkcionalne zahteve, kon-

strukcijske in tehnolo‰ke moÏnosti, zahtevnost

oblikovanja, teÏavnost umestitve viadukta ârni kal

v prostor v povezavi z ohranitvijo naravnega oko-

lja, stro‰ke investicije in eksploatacije) odloãil

pridobiti re‰itve viadukta ârni kal na osnovi javne-

ga nateãaja.”

DrÏavni, javni, anonimni nateãaj je bil objavljen

februarja 1998. Rok za oddajo nateãajnih re‰itev je

bil za tako zahteven nateãaj relativno kratek – dva

meseca in pol. Avtorska skupina Ponting pod vod-

stvom Marjana Pipenbaherja in sodelujoãega arhi-

tekta janeza KoÏelja je k izdelavi nateãajnih re‰itev

pristopila skrajno resno in izjemno analitiãno.

Oddali so opus re‰itev ter izmed njih predlagali

eno. “Viadukt ârni kal je za slovenske razmere izje-

men objekt, tako po dimenzijah ter konstruktorski

in tehnolo‰ki zahtevnosti kot po svoji umestitvi v

prostor. Ko si tako po eni strani Ïelimo, da bi bil

objekt reprezentativen, se moramo zavedati tudi

pasti poseganja preko meja na‰ih izku‰enj.

Primerno ravnovesje med Ïeljo po originalnosti na

eni strani ter izvedljivostjo, varnostjo in zanes-

ljivostjo na drugi strani je kljuã k postopnemu pri-

bliÏevanju konãni izbiri. Projekti opusa so pred-

stavljali izjemen analitiãen in vsestransko kon-

struktivno – oblikoven pristop postopne optimiza-

cije obãutljivega problema viaduktne premostitve

in v razliãnosti razponov in konstrukcij primerjalno

ponujali oblikovne in cenovne alternative. Izdelali

smo re‰itve razponov 105 m, 140 m in 180 m ter

re‰itev z lokom pu‰ãice 230 m. Pri razponu 105 m

med stebri smo obdelali re‰itve v betonu in jeklu

ter razliãne tehnologije izvedbe (segmentno grad-

njo, liti beton, …). Vse obdelane re‰itve so temeljile

na sodobnih, cenovno in tehnolo‰ko najbolj‰ih ter

zanesljivih in v Sloveniji dobro znanih re‰itvah …”

Oddanih je bilo 18 nateãajnih re‰itev. Strokovna

komisija za oceno nateãajnih re‰itev je podelila

prvo nagrado re‰itvi avtorske skupine Ponting s

sodelujoãim arhitektom Janezom KoÏeljem, z raz-

ponom med stebri 140 m v povezavi s celotnim

izdelanim opusom. V obrazloÏitvi je bilo zapisano,

da je komisijo prepriãala jasna, kompletna, visoko

strokovna in prepriãljiva obdelava re‰itev, ki je

med nateãajnimi re‰itvami najustrezneje re‰ila

problematiko prehoda AC ãez Osapsko dolino.

Re‰itev je bila najbolj sprejemljiva v estetskih in

konstrukcijskih parametrih. Prednost prvonagraje-

ne re‰itve je bila v razmerju med razponi ter vi‰ino

in ‰tevilom nosilnih stebrov, ki je bilo eno izmed

najbolj optimalnih za dano traso bodoãega viaduk-
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ta. “Zame je zelo pomembno to, da je bila prva

nagrada podeljena v konsenzu konstruktorske,

arhitektonske in krajinsko arhitekturne stroke ter

to, kar je komisija zapisala tudi v konãnem poroãi-

lu: “… da je skladna, konstruktorsko in statiãno
neoporeãna zasnova najprimernej‰a tudi s stali‰ãa
ohranjanja okolja in oblikovanja viadukta.”

Sledila je faza izdelave projekta za pridobitev grad-

benega dovoljenja, v kateri je bil velik poudarek

namenjen skrbnemu preuãevanju temeljenja ter

geologiji in geomehaniki, ki sta jo v sodelovanju s

Pipenbaherjem izvedla strokovnjaka mag. Anton

Dular in dr. Janko Logar. Sledila je dolgotrajna faza

dvostopenjskega mednarodnega razpisa za oddajo

gradbenih del. V fazi izvedbe je bilo zelo pomemb-

no, da so se re‰itve iz nateãaja uspele zadrÏati in

da se je ideja nateãaja realizirala, kar je redek slu-

ãaj.

Da je viadukt ârni kal Ïe v fazi gradnje res mogo-

ãen objekt, sem se prepriãala sama. Vodnjake glo-

bine do 20 m sem si ogledala Ïe spomladi. Stebri

zunanjih dimenzij 11 x 7,5 m, povr‰ine kot veãje sta-

novanje, so prave zgradbe. Steber 7 je zgrajen do

vrha (38,50 m), stebru 6 manjka do konãne vi‰ine

(75,50 m) ‰e dobra polovica, stebru 5 pa do nekaj

veã kot 30 nadstropij (87,50 m) ‰e velika veãina.

Marjan Pipenbaher je povedal, da se zelo rad spre-

hodi po gradbi‰ãu viadukta ârni kal ponoãi. Viadukt

se takrat pokaÏe v vsej svoji veliãini, v ãarobnih

sencah in skrivnostih. Luãi gorijo, ljudje na velikih

vi‰inah ‰e vedno pridno delajo. Kot mravljice. âutiti

je utrip viadukta. Okolica se skriva v temi in ostaja

v ozadju. Tudi za vse izvajalce, njihove delovodje in

delavce je viadukt ârni kal naãin Ïivljenja. Pristen

kontakt in korekten odnos z njimi je pomemben,

saj brez njih ni lepega detajla, fuge, stika, betona.

Kot pravi, ga v Ïivljenju in pri delu nenehno sprem-

lja majhna dobra misel: “Zaklad je pot, po kateri
hodi‰, in ne kraj, kamor si namenjen. Edini uãitelji
so ljudje, ki jih na svoji poti sreãuje‰.”

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja sta

citirana Antoine de Saint-Exupery in Tone Pavãek.

S ãim sta Tone Pavãek in avtor Malega princa oãa-

rala in prepriãala Pipenbaherja? Tone Pavãek – kra-

‰ki slavãek – z liriãnim razmi‰ljanjem o Krasu, ki ga

ãuti in doÏivlja s svojo tedensko prisotnostjo na

viaduktu. On pravi:

“So pokrajine v na‰i domovini, take in drugaãne. In
je Kras. Krasna posebnost. Je zemlja tod in drugod,
taka in drugaãna. In je kra‰ka jerina. Rdeãa poseb-
nost.
Pride‰ spomladi in vse je neÏno svetlo zeleno,
zeleno v vseh mogoãih odtenkih. Listi teranovke,
majhni ãudeÏni zeleniãi, ki vidoma rastejo, Ïe skri-
vajo v sebi kabrnke in v njih prihodnjo pijanost,

zamolklo rjavo deblo trte samozavestno stoji v
svoji ãisti rdeãi zemlji, pokonãno raste navzgor, ‰iri
mladice – roke in prste po latniku in vse je odprto v
nebo in na vse ‰tiri strani neba, kakor upanje …
Pride‰ na koncu maja in ãetudi je vse ‰e bohotenje
zeleno, se kakor po nenapisanem trajnem dogovo-
ru, kakor starej‰i pred mlaj‰im, to zeleno umika
belemu, rumeno belemu, na novo vzcvetelemu.
Pride‰ na jesen, ko grozdje potemni, ko listje tera-
novke pordeãi in vse je niã veã zeleno, zeleno,
ampak rdeãe, rdeãe v mnogih odtenkih …
Hodil sem v sanjah in v resnici po Krasu, strmel in
poslu‰al: ‰umeli so Kosovelovi bori, toda ne veã v
tihi grozi, ampak v poveliãanosti, ker so pre‰li v
pesem. Nekod od daleã je naenkrat in nenadejano
pri‰la pesem, ki se je sprva zdela tuja, potem pa
vse bliÏja in je s svojo daljino in boleãino govorila o
zaljubljenosti v Kras in v njegove krasote. Toda
med ‰elestenje pesmi in ‰epetanje pesnikov, med
sonãne in soãne barve obeh kra‰kih slikarjev
Spacalov, med zvoke muzikov so stopili predme ‰e
drugi ljudje…”

Antoine de Saint-Exupery, umetnik, pilot, konstruk-

tor pa oãara z naslednjo mislijo:

Mladi divjaki smo, ki se ‰e vedno ãudimo svojim
novim igraãam. Ali ni to jasno iz na‰ih divjih pole-
tov? Eden se najvi‰je dviga, drugi najhitreje leta, mi
vsi pa ‰e ne vemo, zakaj jim dopu‰ãamo take dirke.
Kdor ustanavlja imperij, mu osvajanje postane Ïiv-
ljenjski namen. Vojak torej zaniãuje kolonizatorja,
toda ali ni namen osvajanja v tem, da pripravi
pogoje za naseljevanje? Tako smo v navdu‰enju
ãlove‰kega napredka tudi mi prisilili ljudi, da so
gradili Ïeleznice, postavljali tovarne in vrtali petro-
lejske vrelce, pri tem pa malce pozabili, da smo vse
to gradili zato, da bi sluÏilo ãloveku.
Res je, da nas je ves ãas osvajanja preveval voja‰ki
duh, vendar nam je zdaj zaukazano naseljevanje.
Novi hi‰i moramo dati podobo, ki je ‰e nima. Tako
ima vsak svojo zgodovinsko resnico; eni so morali
hi‰o graditi, drugi pa zdaj v njej prebivajo. Na‰a
hi‰a bo nedvomno postajala vedno bolj ãlove‰ka.
Zdi se, da se na koncu ãlovekovega tehniãnega
napora, na koncu njegovih preraãunavanj in noãi,
ki jih prebedi nad naãrti, prikaÏe v zelo vidni obliki
preprostost, kakor da so bile potrebne izku‰nje
mnogih rodov, da poãasi odkrijemo tisto pravo kri-
vuljo ladijskega gredlja, letalskega trupa in napo-
sled doseÏemo tisto ãudovito lepoto in prastaro
preprostost, ki jo imajo Ïenska ramena ali prsi.
Zdi se, da delajo inÏenirji, risarji in raãunarji v labo-
ratorijih samo zato, da poenostavijo to zvezo,
uravnoteÏijo tisto krilo, tako da sploh ni veã opazi-
ti, da je krilo na trup pritrjeno, marveã, da stoji kar
samo pred vami, v vsej svoji popolni obliki, prosto
vsake gmote, razodeto v ãisti samobitnosti, tako
skrivnostno povezano kakor pesem.

Vse kaÏe, da preprostost ne nastane takrat, kadar
nimamo veã kaj dodati, marveã, kadar nimamo veã
kaj odvzeti. Kadar stroj ali konstrukcija doseÏe
svojo najvi‰jo popolnost, ne zbuja veã pozornosti…

Po osamosvojitvi Slovenije je v Sloveniji nastopilo

obdobje zapiranja velikih birojev, ki so v ozadju

velikih izvajalskih podjetij ustvarjali tehnolo‰ka

znanja (osvajanje novih znanj, tehnologij, razvoj).

Marjan Pipenbaher Ïal ugotavlja, da izvajalska pod-

jetja nimajo veã moãne tehniãne priprave dela in

da se obna‰ajo kot inÏeniring podjetja, ki zmanj‰u-

jejo ‰tevilo zaposlenih, zaradi ãesar odhajajo pre-

potrebni in dobri kadri. Poslediãno sledi najem

delovne sile, predvsem manj‰ih podjetij, ki se bori-

jo za preÏivetje na trgu in ki jim cene ne dopu‰ãajo

veã tehnolo‰kega razvoja. To dejstvo bi moralo

zaskrbeti tudi investitorje in drÏavo Slovenijo.

Edino moãna, zdrava, tehnolo‰ko sodobna podjetja

so zagotovilo za obstoj naroda. âasi Pre‰erna,

Cankarja, Ketteja in Murna, ki so nam garantirali

obstoj slovenskega naroda preko jezika, so mimo.

Danes je porok zdrava, trdna ekonomija. Evropa ne

pozna milosti. Slovenci ne smemo pozabiti, da je

edina ekonomska kategorija v ãasu globalizacije

dobiãek. Nastajajo popolnoma novi ekonomski raz-

redi, ki pomenijo na eni strani koncentracijo kapi-

tala v izredno ozkih krogih in deÏelah, na drugi

strani pa so drÏave z naravnimi viri in kadri, ki

bodo pragmatiãno uporabljeni s strani razvitej‰ih.

Slovenija je majhna drÏava, za katero je kljuãno

znanje. Znanje kot edini garant za na‰o politiãno,

ekonomsko in kulturno samostojnost.

In ‰e zakljuãna misel …
“Projektant se mora boriti za svojo re‰itev, jo

zagovarjati in biti v nenehni navezi s svojim objek-

tom. Spremljati mora prenos iz naãrta v realizacijo

(ideje v material). To je izku‰nja, ki ti da strokovno

rast in odpravlja napake pri naslednjih projektih!”



urah z letalom do Dubrovnika. Tam zaradi premoã-

nega vetra nismo uspeli pristati, zato smo se vrnili

v Zagreb in kasneje domov v Ljubljano, kamor smo

prispeli v ranih jutranjih urah. Na sreão je predse-

dnik IZS, mag. Remec, kot ãlan Organizacijskega

odbora Euroforuma zaradi delovnih obveznosti tja

odletel Ïe dan prej. Tako smo Slovenci vendarle

imeli uradnega predstavnika v Dubrovniku in z

njim podpis na deklaraciji, ki predvideva ustanovi-

tev Evropske inÏenirske zbornice. Tistim, ki nam

udeleÏba ni bila usojena, pa preostane v tolaÏbo,

da je bilo vreme ves ãas posvetovanja zelo slabo,

proraãunu IZS smo prihranili kak‰en tolar, poleg

tega pa smo nenaãrtovano pridobili prost vikend,

kar danes tudi ni zanemarljivo.

MEDNARODNO SODELOVANJE
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3. evropski inÏenirski forum –
Dubrovnik – oktober 2002

mag. BARBARA ·KRABA
MATJAÎ GRILC

V LUâI NAPOVEDANEGA VSTOPA SLOVENIJE V

EVROPSKO UNIJO JE ZA POOBLA·âENE

INÎENIRJE IN ODGOVORNE PROJEKTANTE TER

DRUGE âLANE INÎENIRSKE ZBORNICE

POMEMBNA INFORMACIJA, DA JE INÎENIRSKA

ZBORNICA SLOVENIJE DEJAVNA TUDI NA

MEDNARODNEM PODROâJU. V ZADNJEM âASU

POTEKAJO V EVROPSKEM PROSTORU

·TEVILNE AKTIVNOSTI, USMERJENE V

USTANOVITEV EVROPSKE INÎENIRSKE

ZBORNICE KOT KROVNE IN MOâNE

ORGANIZACIJE VSEH EVROPSKIH INÎENIRJEV

IN ARHITEKTOV, KI BI SKRBELA ZA ENAKE

POGOJE ZA DELO VSEH INÎENIRJEV IN

ARHITEKTOV V EVROPI IN ZA ENAKOVREDEN

POLOÎAJ INÎENIRJEV IN ARHITEKTOV

NASPROTI DRUGIM POKLICEM.

N
a 3. Evropskem inÏenirskem forumu, ki je

potekal v Dubrovniku oktobra letos, je bila

sprejeta deklaracija, ki predvideva v prvi

fazi ustanovitev Evropskega sveta inÏenirskih

zbornic in v nekaj letih, t.j. po prikljuãitvi drÏav kot

so Slovenija, âe‰ka, Poljska, MadÏarska… v

Evropsko unijo, ustanovitev Evropske inÏenirske

zbornice.

Evropski svet inÏenirskih zbornic bo ustanovljen

naslednje leto na Dunaju in sicer ob 90. obletnici

ustanovitve avstrijske zbornice, ki je predhodnica

tudi na‰e slovenske zbornice. Prve aktivnosti za

ustanovitev Evropskega sveta inÏenirskih zbornic

so Ïe stekle, pripravljalni sestanek bo na Dunaju

novembra letos.

Podpisana deklaracija pa bi zaradi spleta okoli‰ãin

kmalu ostala brez slovenskega podpisa. Pa ne

zaradi nasprotovanja njeni vsebini, paã pa zaradi

vi‰je sile, saj je slabo vreme slovenski delegaciji

prepreãilo prisostvovanje na 3. Evropskem inÏe-

nirskem forumu. Predvideno je bilo, da se foruma

udeleÏi celoten Upravni odbor IZS. Na pot smo

od‰li z avtobusom do Zagreba, odtod pa v noãnih

Podpisana deklaracija za Evropske inÏenirske zbornice

Predsednik IZS, mag ârtomir Remec, pri podpisovanju 

deklaracije

Spominska slika podpisnikov deklaracije Vraãanje letalskih kart po neuspelem poletu v Dubrovnik
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zavedejo k posnemanju, prav temu pa se je Ïelel

avtor izogniti. Njegovo naãelo je bilo, da je pri del-

nih podatkih ‰e vedno dovolj moÏnosti za spodbu-

janje veãje svobode in lastne volje pri ustvarjanju

tako oblike kot vsebine.

Vsi omenjeni podatki seveda niso izbrani nakljuã-

no, ampak sistematiãno glede na potrebe posame-

zne naloge. So Ïe preizku‰eni ali pa pridobljeni z

modeli in preizkusi z namenom, da projektantu

prihranijo zbiranje osnovnih podatkov in mu tako

ostane veã ãasa za lastno ustvarjalnost.

V ãasu internetnih povezav in mnoÏice vsakr‰nih

informacij se bo oblika priroãnika morda komu

zdela zastarela. Vendar tudi najveãji skeptiki pri-

znavajo, da pisana (tiskana) beseda ne bo izginila.

Listati po strokovni knjigi, in ãe je ta ‰e v sloven-

‰ãini, je vendarle najpreprostej‰i in marsikomu

tudi najbliÏji naãin iskanja informacij.

NEUFERT
projektiranje v stavbarstvu

TANJA REJC

KNJIÎNE NOVOSTI

S
pomladi je pri Tehni‰ki zaloÏbi Slovenije

iz‰el prevod 35. izdaje priroãnika za projek-

tante, izvajalce in ‰tudente: NEUFERT – PRO-

JEKTIRANJE V STAVBARSTVU. Po skoraj sedemde-

setih letih od izida prve izdaje bodo lahko na‰i

strokovnjaki to knjigo uporabljali v sloven‰ãini.

Sicer je priroãnik preveden ‰e v petnajst drugih

jezikov.

Avtor, Ernst Neufert, katerega kratek Ïivljenjepis

je objavljen tudi v knjigi, je zaãel zbirati podatke s

svojih predavanj in iz prakse Ïe leta 1926 in na tej

podlagi izdal priroãnik, ki na osnovi ãloveka in nje-

govih mer podaja osnovne mere zgradb in njiho-

vih delov. Mnoga osnovna strokovna vpra‰anja je

prviã obravnaval, razvijal in primerjal med seboj.

Tudi zdaj‰nji priroãnik vkljuãuje vse tehniãne

moÏnosti, seveda ob upo‰tevanju standardov.

Knjiga je zasnovana tako, da je relativno zgo‰ãeno

besedilo bogato dopolnjeno z risbami in pregle-

dnicami. Na 640 straneh jih je veã kot 6200.

âeprav se je zdelo, da se je s koncem prej‰njega

stoletja funkcionalizem konãal in se je to odraÏalo

tudi v vseh oblikah mnoÏiãne produkcije zgradb, pa

vse, kar ponuja ta priroãnik, v mnogoãem ostaja.

Ostajajo ãlovek in njegove mere, njegove fiziãne

sposobnosti, naãini uporabe prostorov, delo, uãe-

nje, nega itn. Arhitektura pa se spreminja in vedno

bolj ponuja nevtralne, veãnamenske prostore ter

spremenljive in odstranljive strukture, v katerih se

stare aktivnosti odvijajo na nove naãine.

OSNOVE • STANDARDI • PREDPISI ZA

KONSTRUKCIJE • GRADNJA • OBLIKOVANJE •

POTREBNI PROSTOR • NAMEMBNOST PROSTOROV

• MERE ZGRADB, PROSTOROV IN OPREME – S

âLOVEKOM KOT MERILOM IN CILJEM

Do 32. izdaje tega vsakokrat obseÏnej‰ega priroã-

nika je za dodatke, dopolnitve in posodobitve

poskrbel avtor sam, po njegovi smrti, in tudi na

njegovo Ïeljo, pa je to delo prevzel in nadaljeval

sin Peter s sodelavci iz biroja. Vsakokrat so

upo‰tevali nove tehniãne in znanstvene zahteve

ãasa, hkrati pa ohranili genialno zasnovo in izho-

di‰ãa Ernsta Neuferta.

Tako smo dobili priroãnik z naãrtno urejenimi,

zgo‰ãenimi in med seboj povezanimi predlogi, ki

jih pri delu potrebujejo projektanti. Lahko bi rekli,

da je v njem znaãilna nem‰ka temeljitost in meto-

diãnost zdruÏila skoraj vse odgovore na vpra‰a-

nje: kako se pa to naredi?

Pozornost je posveãena predvsem zbirki osnovnih

podatkov in izku‰enj, pridobljenih pri Ïe izvedenih

projektih, ãe so ti splo‰no pomembni. Arhitekt

sam pa mora vsako nalogo kot celoto re‰evati

drugaãe – jo preuãiti, prilagoditi in oblikovati. Îe

izvedeni projekti in zgrajene zgradbe nas zlahka



Minister, Ïupanja in predsednik IZS so skupaj prerezali otvoritveni trak

N
a simbolni ravni pa za aktivne ãlane zbor-

nice pomeni mnogo veã kot kraj sreãeva-

nja in strokovnega dela, saj jim novo

domovanje omogoãa za razliko od prej mnogo

bolj‰e pogoje dela, pomeni konec obdobja konsti-

tuiranja inÏenirske zbornice in zaãetek novega

obdobja, ki mora prinesti poudarek strok, zdruÏe-

nih v IZS. Novi moderni prostori, v katerih so svoje

kotiãke dobile tudi matiãne sekcije, nas k temu

zavezujejo. IzobraÏevanje in izpopolnjevanje kot

temelja razvoja posamezne stroke, bosta z novo,

tehniãno izvrstno opremljeno veãnamensko dvo-

rano, konãno dobila svoje domovanje na IZS. Ne

bomo raztreseni po strokovnih dru‰tvih, ampak

zdruÏeni znotraj bodoãe InÏenirske akademije,

iskali bomo sodelovanje med strokami, ki jih

InÏenirska zbornica zdruÏuje pod eno streho.

K pomembnosti dogodka so prispevali tudi gostje

sveãane otvoritve na ãelu z mestno Ïupanjo,

gospo Viktorijo Potoãnik in ministrom za okolje,

prostor in energijo, magistrom Janezom Kopaãem.

Oba sta v svojih pozdravnih govorih zaÏelela ãla-

nom IZS ãim veã konstruktivnega sreãevanja v

novih prostorih in snovanja takih re‰itev, ki bi

pomenile kakovostnej‰e Ïivljenje tako v prestolni-

ci kot v celotni drÏavi. Minister je poudaril, da je

bil Ïe pri snovanju nove prostorske zakonodaje

narejen bistven premik pri sodelovanju zbornice z

ministrstvom, kar lahko pomeni skupaj z novimi

prostori temelj za ‰e bolj‰e sodelovanje v prihod-

nje. Kljub dejstvu, da se bo Matiãna sekcija arhi-

tektov po sprejemu nove zakonodaje podala na

samostojno pot, v Zbornico za arhitekturo in pro-

stor, verjamemo, da je pogoj napredka samo sode-

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA
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Otvoritev novih poslovnih 
prostorov IZS
Lahko bi rekli: Konãno! 

mag. BARBARA ·KRABA
MATJAÎ GRILC

KAR NEKAJ UR JE BILO NAMREâ PREÎIVETIH

NA RAZNIH SEJAH, KAR NEKAJ DNI

STROKOVNIH TEHTANJ PONUJENIH

VARIANT, KAR NEKAJ POGAJALSKE

SPRETNOSTI IN IZNAJDLJIVOSTI, DA GA

DANES IMAMO – NOVI DOM INÎENIRSKE

ZBORNICE SLOVENIJE, KAKOR SE JE

ZAPISALO NOVINARJU DELA, KO JE

POROâAL Z OTVORITVE POSLOVNIH

PROSTOROV IZS.
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lovanje vseh vkljuãenih v graditev objektov,

resornega ministrstva in obeh zbornic.

Na koncu uradnega dela je besedo povzel ‰e pred-

sednik IZS, magister ârtomir Remec, ki je v imenu

vseh, ki so sodelovali pri tem velikem projektu

IZS, izrazil veselje, zadovoljstvo in zahvalo vsem,

ki so kakorkoli pripomogli k temu velikemu

dogodku.

Îupanja, minister in predsednik so skupaj pre-

rezali otvoritveni trak in tako simbolno zakljuãili

formalni del otvoritve, ki se je nadaljeval s krat-

kim glasbenim programom in zdravico.

âeprav na koncu, pa ne nazadnje, bi bilo potrebno

omeniti ‰e avtorje. Arhitekturno zanimivo in na

prvi pogled rahlo nenavadno stavbo, v kateri do-

muje IZS, sta zasnovala arhitekta Milo‰ Florjanãiã

in Matej Blenku‰. InÏenirsko natanãno, na trenut-

ke Ïe kar preveã resno, vsekakor pa trendovsko

notranjo opremo so projektirali v biroju Sadar in

Vuga arhitekti, izdelavo notranje opreme je pre-

vzela ljubljanska Lesnina inÏeniring. Za to, da

prostore IZS najdemo in se v njih pravilno orienti-

ramo ter ne izgubimo, so poskrbeli v Studiu Botas.

Da IZS s prenovo svojega dela misli resno, je poka-

zal Ïe otvoritveni teden, saj smo v sklopu otvoritve-

nih aktivnosti izvedli ‰e tri strokovne delavnice in

Dan odprtih vrat, o katerih pi‰emo v nadaljevanju.

Strokovne delavnice v
otvoritvenem tednu
V ãasu otvoritvenega tedna novih poslovnih pro-

storov IZS (od 16. do 19. 9. 2002) so na InÏenirski

zbornici Slovenije potekale tri strokovne delavni-

ce, katerih se je udeleÏilo pribliÏno 60 ljudi. V

petek 20. 9. 2002 pa je potekal Dan odprtih vrat.

Delavnice so bile za ãlane IZS brezplaãne, teme pa

raznovrstne. Delavnico o novi sistemski zakonoda-

ji je vodil g. Roman Lebar, predsednik Komisije za

sistemske zakone, o izobraÏevanju ãlanov (InÏe-

nirska akademija, naziv »evropski inÏenir«) dr.

Îeljko Vukeliã, predsednik Komisije za izobraÏeva-

nje, o dobri inÏenirski praksi pa mag. Barbara

·kraba, generalna sekretarka IZS, in g. Franc

Peãovnik, predsednik Projektne skupine za mini-

malne tarifne pogoje.

Glede na dejstvo, da so se delavnice odvijale v

dopoldanskem ãasu (od 11. do 13. ure), ocenjujemo

udeleÏbo ãlanov kot dobro. Seveda bi radi videli,

da bi vas bilo v prihodnje vse veã in veã. Po-

membno pa je, da ste bili prisotni zelo aktivni ter

ste posredovali veliko vpra‰anj in pobud.

V nadaljevanju navajamo nekaj povzetkov z delav-

nic.

Sistemska zakona (ZUreP in ZGO-1) v spreje-

manju:

Kot osnova za delavnico je sluÏil prispevek

»Mnenje in amandmaji IZS k predlogu Zakona o

graditvi objektov (ZGO-1)«, objavljen v 26. ‰tevilki

ãasopisa NOVO V IZS. Predstavljen je bil potek

postopka sprejemanja obeh zakonov in sodelova-

nje IZS s pripravljalcem obeh zakonov, Ministr-

stvom za okolje, prostor in energijo. V nadaljeva-

nju so bili predstavljeni in obravnavani vsi amand-

maji, ki jih je IZS pripravila k besedilu za drugo

obravnavo v DZ RS (v celoti objavljeni v 26. ‰tevilki

NOVO V IZS).

InÏenirska akademija:

Predstavljeno je bilo poslanstvo InÏenirske akade-

mije (permanentno izobraÏevanje inÏenirjev,

aktivni prispevek k osebnemu in poklicnemu

razvoju inÏenirjev, povezovanje inÏenirjev), cilji

(organizacija seminarjev in delavnic, izdajanje

strokovnih publikacij), organizacija izobraÏevanja

(programski vodje kot nosilci posameznih progra-

mov, kriteriji za izbiro predavateljev, izdajanje

potrdil o sodelovanju na delavnici oz. seminarju, ki

predstavljajo referenco za posameznika) in ter-

minski plan (priãetek delovanja v septembru

2003).

Na podlagi ankete, ki je bila na temo pridobitve

naziva »evropski inÏenir« izvedena pred delavni-

co, je bil predstavljen pomen naziva »evropski

inÏenir« in naãin, kako ga pridobiti.

Dobra inÏenirska praksa:

Dobra inÏenirska praksa je precej veã kot le mini-

malni tarifni pogoji, saj obsega celoten proces

izvedbe investicije od ideje do njene realizacije in

uporabe ter vzdrÏevanja. Akterjev v procesu je

veliko, a veã kot jih je, teÏje obvladljiva je inÏenir-

ska praksa. Predstavljeno je bilo delo Projektne

skupine za minimalne tarifne pogoje (splo‰no o

tarifnih pogojih, tabela za doloãanje vrednosti

strokovnih storitev v % od vrednosti investicije, o

tabelah normativnih ur iz MTP, ki ne veljajo veã,

kalkulacije predinvesticijskih strokovnih storitev,

nove vrednosti ur inÏenirskih storitev) in delo

disciplinskih organov (‰tevilo konãanih postopkov

in postopkov v teku, vrste prijav in kr‰itev (veliko

zlorab Ïigov)), moÏnosti in omejitve disciplinskih

organov pri delu (kaznovanje je omejeno, ker je

moÏen samo opomin, povzroãitev materialne

‰kode ali ogroÏanje varnosti ljudi je teÏko dokaz-

ljivo, IZS bi v primeru spora morala imeti moÏnost

vpogleda v akte), predlog za spremembe statuta

in aktov IZS. Predstavniki MSA so predstavili rezul-

tate ankete, ki so jo izvedli spomladi letos in je

objavljena na spletni strani MSA (arhiforum), raz-

pravljali smo o posameznih vpra‰anjih in pobudah,

ki so jih zbrali in predstavili predvsem arhitekti.

Projektanti notranje ureditve in predsednik IZS pri skupni

zdravici
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T
okratna skup‰ãina IZS je bila posebej po-

membna, saj smo na njej volili novo vod-

stvo InÏenirske zbornice Slovenije. Od vab-

ljenih 84 ãlanov je skup‰ãini prisostvovalo 69 ãla-

nov in s tem je bila volilna skup‰ãina sklepãna. Po

izvolitvi delovnih organov skup‰ãine – delovnega

predsedstva, overovateljev zapisnika in volilne

komisije – smo po predlaganem dnevnem redu

takoj pre‰li k volitvam novega vodstva IZS. Po

predhodno razpisanem kandidacijskem postopku

smo volili kandidate za:

1. predsednika IZS

2. podpredsednika IZS

3. ãlane Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine

IZS

4. kandidata v volilno telo za izvolitev ãlana

DrÏavnega sveta RS.Volilna komisija
med delom

Volitve so, razen za ãlane Komisije za statut in

poslovnik skup‰ãine IZS, potekale tajno in kar je

najbolj pomembno, brez zapletov. Ker je bil tokrat-

ni sklic skup‰ãine namenjen izkljuãno volitvam,

nismo obravnavali drugih tem in po izvolitvi kan-

didatov skup‰ãino po uri in pol tudi zakljuãili.

Za konec naj zapi‰emo ‰e rezultate volitev in tako

predstavimo novo najoÏje vodstvo IZS.

Za predsednika IZS v naslednjem mandatnem

obdobju je bil izvoljen z 54 glasovi od prisotnih 69

delegatov dosedanji predsednik mag. ârtomir

Remec, univ. dipl. inÏ. gradb., ãlan Matiãne sekcije

gradbenikov.

Za podpredsednika IZS v naslednjem mandatnem

obdobju je bil z 42 glasovi od prisotnih 69 delega-

tov izvoljen g. Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem.

tehnol., predsednik Matiãne sekcije tehnologov in

drugih inÏenirjev.

Kraj dogajanja:
Velika dvorana IZS, 

Ljubljana, Jar‰ka cesta 10b

âas dogajanja:
14. oktober 2002 ob 12.00 uri

Za ãlane Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine

IZS so bili z javnim glasovanjem izvoljeni naslednji

kandidati:

1. Bogdan Drinovec, univ. dipl. inÏ. grad.

2. Milan Lepetiã, univ. dipl. inÏ. stroj.

3. Boris Satler, univ. dipl. inÏ. tekst. tehnol.

4. MatjaÏ Grilc, univ. dipl. inÏ. geod.

5. dr. Uro‰ BajÏelj, univ. dipl. inÏ. rud.

6. Uro‰ Birsa, univ. dipl. inÏ. arh.

7. Anton Avãin, univ. dipl. inÏ. el.

8. Carmen Dobnik, univ. dipl. prav.

9. Vasja KajfeÏ, univ. dipl. prav.

Na volitvah za kandidata v volilno telo za izvolitev

ãlana DrÏavnega sveta RS je sodelovalo 5 kandida-

tov. Najveã glasov je dobil mag. ârtomir Remec,

predsednik IZS, in sicer 29 glasov od moÏnih 68,

kolikor je bilo veljavno oddanih glasovnic.

Na koncu je imel novi – stari predsednik IZS, mag.

ârtomir Remec, nastopni govor, v katerem je pou-

daril predvsem obogatitev vsebinskega dela IZS.

âe so prej‰nji mandat zbornice zaznamovali pred-

vsem priprava in sodelovanje pri pisanju nove pro-

storske zakonodaje in napori za preselitev zborni-

ce v svoje nove poslovne prostore, je mandat, ki je

pred nami, namenjen predvsem strokovnemu delu

in krepitvi vpliva in veljave vseh inÏenirjev, zdru-

Ïenih v IZS. Te cilje pa bomo lahko dosegli, po

predsednikovih besedah, samo z multidisciplinar-

nim delom in sodelovanjem vseh strok, zdruÏenih

v IZS.

Novemu vodstvu IZS iskreno ãestitamo za izvoli-

tev in mu v prihajajoãem mandatu Ïelimo uresniãi-

tev vseh zastavljenih ciljev.

Skup10. redna Skup‰ãina IZS
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Delovno predsedstvo skup‰ãine

Novi – stari predsednik IZSNovi podpredsednik IZS

Predsednik in generalna sekretarka v delovnem razgovoruDelegati na volilni skup‰ãini

Volilna komisija

p‰ãina IZS



P
ri organizaciji je sodelovalo tudi Dru‰tvo

strojnih inÏenirjev in tehnikov Maribor.

Posvet je potekal v veliki predavalnici

mariborske Fakultete za strojni‰tvo.

Odloãili smo se, da naredimo pregled podroãja

aktivne poÏarne za‰ãite, kamor spadajo:
■ naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje,
■ varnostna razsvetljava,
■ kontrola dima,
■ sistemi za ga‰enje z vodo, peno, plinastimi

gasili in drugimi sredstvi,
■ roãni gasilniki in hidranti.

Na zaãetku je udeleÏence pozdravil predsednik

SZPV Bojan Grm, ki je predstavil tudi pregled teh-

niãnih predpisov, standardov in smernic. Sledile

so predstavitve posameznih podroãij z uvodnimi

strokovnimi predavanji, za njimi pa komercialne

predstavitve nekaterih proizvodov. Redni udele-

Ïenci posvetov SZPV pravijo, da so predstavitve

dobrodo‰le, saj je na tak naãin mogoãe spoznati

tudi ponudbo doloãenih proizvodov za poÏarno

za‰ãito na slovenskem trgu.

Nekaj predavanj je bilo objavljenih v dru‰tveni

reviji PoÏar. Poleg revije so udeleÏenci prejeli tudi

zbornik in katalog s prospekti sodelujoãih podjetij.

Posvet je opozoril na Ïe znano dejstvo, da je

podroãje aktivne poÏarne za‰ãite pri nas slab‰e

urejeno kot podroãje pasivne poÏarne za‰ãite. Za

nepreglednost in neurejenost trga so krivi

pomanjkanje predpisov, odsotnost proizvajalcev,

ki bi predstavljali gonilo podroãja, odsotnost insti-

tucije, ki bi se strokovno ukvarjala s tem podroã-

jem, ipd. Ugotovili smo, da nas ãaka ‰e veliko dela

in da je lahko strokovno zdruÏenje, kot je SZPV,

primerno stiãi‰ãe poti strokovnjakov s tega

podroãja.

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

36 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 04/2002

Posvet SZPV 2002: 
Aktivna poÏarna za‰ãita

MATEJA BAJDE, dipl. inÏ.
vodja sekcije za izobraÏevanje in publicistiãno dejavnost SZPV

Posvete SZPV vedno obi‰ãejo tudi predstavniki pristojnih drÏavnih sluÏb in Gasilske zveze Slovenije. Tokrat je udeleÏence

pozdravil glavni in‰pektor In‰pektorata za za‰ãito pred naravnimi in drugimi nesreãami Bogomir Zupanãiã, v imenu GZS pa

predsednik Ernest Eöry in poveljnik MatjaÏ Klariã.

SLOVENSKO ZDRUÎENJE ZA POÎARNO VARSTVO VSAKO LETO ORGANIZIRA

POSVET O DOLOâENEM PODROâJU POÎARNEGA VARSTVA. LETOS SMO GA 

ORGANIZIRALI 3. OKTOBRA, TOREJ V MESECU POÎARNE VARNOSTI.

Planinska zveza Slovenije (PZS) vabi

poobla‰ãene inÏenirje k sodelovanju pri

ekolo‰ki sanaciji planinskih koã.

PZS in v njej zdruÏena planinska dru‰tva (PD)

upravljajo s 165 planinskimi koãami, zaveti‰ãi

in bivaki. Ker koãe v Julijskih Alpah, Kamni‰ko-

Savinjskih Alpah, Karavankah ter drugih

hribovitih podroãjih veãinoma leÏijo v

odmaknjenih legah nad vodozbirnimi podroãji,

si PZS v zadnjih desetih letih prizadeva vse

koãe opremiti z ustreznimi napravami za

ãi‰ãenje odpadnih voda. Doslej smo z malimi

ãistilnimi napravami opremili 8 planinskih koã

v Kamni‰ko-Savinjskih Alpah in Karavankah,

za kar smo najveã sredstev pridobili iz virov,

povezanih s ãezmejnim sodelovanjem z

Avstrijo, in v okviru PHARE programa. Z malimi

ãistilnimi napravami ali drugimi ustreznimi

sistemi za ãi‰ãenje odpadnih voda bomo v

naslednjih letih opremili ‰e veã planinskih koã,

zlasti na podroãju Triglavskega narodnega

parka. Zato i‰ãemo ponudnike, ki bi v

sodelovanju s planinskimi dru‰tvi projektirali

in/ali gradili male ãistilne naprave pri

planinskih koãah.

Morebitna vpra‰anja in ponudbe naslovite na

naslov:

Planinska zveza Slovenije

Gospodarska komisija

DvorÏakova 9

1000 LJUBLJANA

ali na e-mail: danilo.sbrizaj@pzs.si

VABILO
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69. redna seja upravnega odbora: 
22. 8. 2002
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomemb-

ne sklepe:
■ Sprejel je naslovno temo leto‰njega Dneva inÏe-

nirjev in arhitektov v Mariboru, ki se glasi

»Razvojne perspektive slovenskega graditelj-

stva«.
■ Na predlog Komisije za sistemske zakone pri IZS

je potrdil amandmaje k besedilu Zakona o gradi-

tvi objektov za drugo branje v DrÏavnem zboru

RS. Besedilo teh amandmajev je bilo usklajeno s

predstavniki MOP, sprejeti amandmaji pa so ura-

dni amandmaji IZS, ki se jih po‰lje v DrÏavni

zbor RS.
■ Sprejel je odloãitev, da amandmaje, ki niso bili

usklajeni na nivoju IZS, Matiãna sekcija arhitek-

tov posreduje v DrÏavni zbor sama.
■ Sprejel je sklep, da se oblikujejo amandmaji k

Zakonu o urejanju prostora na podoben naãin

kot pri Zakonu o graditvi objektov. Usklajevanje

z Ministrstvom za okolje in prostor pa prevzame

Matiãna sekcija arhitektov v sodelovanju z

generalno sekretarko IZS.
■ Sprejel je sklep, da predsednik Komisije za izo-

braÏevanje skupaj z generalno sekretarko pripra-

vi Predlog pravilnika za podelitev nagrad IZS in

za podelitev naziva âastni ãlan IZS. Omenjena

pravilnika se morata objaviti na spletni strani IZS.
■ Sprejel je pobudo Komisije za informiranje za

modernej‰e poslovanje Upravnega odbora

preko Foruma IZS in zadolÏil generalno sekre-

tarko, da pripravi potrebne ukrepe za prehod na

nov naãin poslovanja.
■ Sprejel je sklep, da nova ‰tevilka IZS izide v

zaãetku novembra. V njej se objavi vabilo na

Dan inÏenirjev in arhitektov v Mariboru. Nosilna

tema bo Strokovni izpiti v luãi novega Zakona o

graditvi objektov.
■ Soglasno je podprl besedilo sklepne deklaracije

3. Evropskega inÏenirskega foruma.

70. redna seja upravnega odbora: 
7. 10. 2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomemb-

ne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da v prihodnje na zaãetku seje

ni moÏno deliti dodatnih materialov, ki z vabi-

lom niso bili posredovani, saj jih sodelujoãi

potem nimajo moÏnosti prouãiti.
■ Potrdil je predloge sklepov Komisije za oceno

vlog v zvezi z vpisom v imenike IZS.
■ Potrdil je koncept Komisije za izobraÏevanje za

ustanovitev InÏenirske akademije in naloÏil

komisiji, da pripravi program dela Akademije za

leto 2003.
■ Sprejel je sklep, da vsi predsedniki matiãnih sek-

cij in predsedniki komisij na nivoju IZS pripravijo

poroãila o delu za leto 2002 in izhodi‰ãa za

program dela za leto 2003.
■ Potrdil je izpitna programa za metalurgijo in

sanitarno inÏenirstvo.
■ Ponovno je naloÏil matiãnim sekcijam, da oddajo

sezname recenzentov za potrebe podzakonskih

aktov ZGO in ZUreP, ki jih mora IZS posredovati

na MOP.
■ Sprejel je Cenik za oddajanje Velike dvorane IZS

v najem.
■ Soglasno je sprejel sklep o kandidatih UO IZS za

nekatere funkcije in sicer:

– kandidat UO IZS v volilno telo za izvolitev

ãlana DS RS je g. MatjaÏ Bertoncelj,

– kandidata UO IZS za Komisijo za statut in

poslovnik skup‰ãine sta g. Vasja KajfeÏ in ga.

Carmen Dobnik,

– kandidat UO IZS za podpredsednika zbornice

je g. Roman Lebar.
■ Sprejel je usmeritve glede trÏenja oglasov in

prispevkov v ãasopisu NOVO in na spletnih stra-

neh IZS. Generalna usmeritev je, da se komerci-

alnih oglasov in ãlankov ne objavlja, objavljajo

pa se kratke vesti in poroãila. Uporaba elektron-

skega imenika ãlanov IZS se dovoljuje samo za

potrebe IZS.
■ Sprejel je seznam ãlankov in prispevkov za

ãasopis NOVO, ki jih je potrebno ‰e pridobiti in

doloãil seznam predavateljev na Dnevu inÏenir-

jev in arhitektov, ki jim je potrebno poslati pro‰-

njo za aktivno sodelovanje.
■ Sprejel je sklep o udeleÏbi na mednarodnih kon-

ferencah za nekatere ãlane UO IZS. Stro‰ki se

udeleÏencu povrnejo, ko napi‰e poroãilo in ga

objavi v ãasopisu NOVO V IZS.

33. seja upravnega odbora: 3. 10. 2002
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomemb-

ne sklepe:
■ Matiãna sekcija gradbenikov odpira honorarno

delovno mesto tajnika MSG, ki bo skrbel za koor-

dinacijo in aÏurnost dela MSG. Na to delovno

mesto imenuje Jana Kristjana Juter‰ka.
■ Sprejeli so sklep, da se pro‰njama g. Hajdinjaka

in g. Liãine za vpis v MSG ne ugodi.
■ Sprejeli so sklep o recenzentih Matiãne sekcije

gradbenikov za podzakonske predpise ZGO in

ZUreP. Za recenzente so imenovali naslednje

ãlane MSG: dr. Duhovnika, g. Aãanskega, g.

Drinovca, g. Kobala, g. Korena, g. Kepica, g.

Severja, ga. RoÏmanc, g. âerneta in dr. Reflaka.
■ Sprejeli so sklep o kandidatih Matiãne sekcije

gradbenikov za volitve v IZS. Kandidati MSG so

naslednji:

– za predsednika IZS: mag. ârtomir Remec,

– za podpredsednika IZS: ga. Meta Zajc

Pogorelãnik,

– za Komisijo za statut in poslovnik skup‰ãine:

g. Bogdan Drinovec,

– za kandidata v volilno telo za izvolitev ãlana

DS RS: g. Gorazd Humar.
■ Sprejeli so kandidate za nagrade IZS in sicer:

– za izredne inÏenirske doseÏke: g. Vuka‰in

Aãanski z ekipo, ki je sodelovala pri pripravi in

izvedbi viadukta Loãica,

– za nagrado za Ïivljensko delo: g. Miha Remca.
■ Potrdili so udeleÏbo predsednika Matiãne sekci-

je gradbenikov na sreãanju ECCE v Atenah.

Predsednik informacijo o tem obisku objavi v

Gradbenem vestniku.
■ Potrdili so udeleÏbo g. Pipenbaherja na tretjem

Evropskem inÏenirskem forumu v Dubrovniku.

Informacija o tem sreãanju se objavi v

Gradbenem vestniku.
■ Sprejeli so sklep o sponzoriranju zbornika

Simpozija o gradnji podzemnih objektov in

geotehniãnih konstrukcij. Vi‰ina sponzorskega

prispevka je 200.000,00 SIT.
■ Sprejeli so sklep, s katerim so pooblastili pred-

sednika MSG za podpisovanje finanãnih doku-

mentov do 300.000,00 SIT brez predhodnega

soglasja UO MSG.

Novice s sej
upravnega odbora IZS in 
upravnih odborov matiãnih 
sekcij

UPRAVNI ODBOR IZS

MATIâNA SEKCIJA GRADBENIKOV (MSG)

NOVICE,SPOROâILA IN  VABILA
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9. seja upravnega odbora: 8. 5. 2002
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejeli so sklep o imenovanju recenzentov za

podzakonske predpise ZGO in ZUreP. Kandidati

za recenzente iz MSTeh so mag. Bojan Grm, 

g. Rok Jer‰an in mag. Andrej Nose.
■ Sprejeli so sklep o imenovanju izpra‰evalca in

predavatelja v izpitni komisiji MSTeh za pred-

met Temeljna naãela drÏavne uprave … g.

Dimitrija Kovaãiãa.
■ Sprejeli so sklep o kandidatih Matiãne sekcije

tehnologov in drugih inÏenirjev za volitve v IZS:

– za predsednika IZS: g. Roman Lebar,

– za podpredsednika IZS: ni kandidata,
■ za Komisijo za statut in poslovnik skup‰ãine: dr.

Boris Satler,

– za kandidata v volilno telo za izvolitev ãlana

DS RS: mag ârtomir Remec.
■ Ustanovili so Projektno skupino za dobro inÏe-

nirsko prakso. V projektno skupino so imenovali

naslednje ãlane: ga. Alenko Kramariã, dr. Antona

Reclja, g. Roka Jer‰ana in g. Milivoja Kodriãa.
■ Sprejeli so sklep, da k sodelovanju v Projektno

skupino za dobro inÏenirsko prakso povabijo

tudi predstavnike drugih matiãnih sekcij.
■ Sprejeli so sklep, s katerim so pooblastili pred-

sednika MSTeh za podpisovanje finanãnih doku-

mentov do 300.000,00 SIT brez predhodnega

soglasja UO MSTeh.

10. seja upravnega odbora: 3. 10. 2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Seznanili so se s sklepi UO IZS.
■ Sprejeli so sklep o kandidatih Matiãne sekcije

inÏenirjev rudarjev in geotehnologov za volitve

v IZS:

– za predsednika IZS: mag. ârtomir Remec,

– za podpredsednika IZS: g. Roman Lebar,
■ za Komisijo za statut in poslovnik skup‰ãine:

prof. dr. Uro‰ BajÏelj,

– za kandidata za volilno telo v za izvolitev

ãlana DS RS: Ale‰ Berger,
■ Sprejeli so sklep o imenovanju kandidatov za

volilno skup‰ãino IZS.
■ Sprejeli so sklep o imenovanju kandidatov za

nagrado IZS in ãastnega ãlana IZS:

– za nagrado za inÏenirske doseÏke: doc. dr.

Jakob Likar,

– za ãastnega ãlana IZS: g. Franc Peãovnik in

prof. Kling, predsednik InÏenirske zbornice

Bavarske.
■ Sprejeli so sklep, da se diplomanti vi‰je rudarske

strokovne ‰ole z 10 let delovne prakse in oprav-

ljenim izpitom po Zakonu o rudarstvu lahko vpi-

‰ejo v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev in pridobi-

jo polno pooblastilo. Diplomanti vi‰je rudarske

strokovne ‰ole z 10 let delovne prakse in stro-

kovnim izpitom po Zakonu o graditvi objektov se

prav tako lahko vpi‰ejo v imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev in si tako pridobijo omejeno pooblasti-

lo za gradnjo oz. izvajanje del.
■ Sprejeli so sklep o udeleÏbi ãlanov matiãne sek-

cije na Dnevu inÏenirjev in arhitektov v

Mariboru.
■ Sprejeli so sklep o sklicu Zbora Matiãne sekcije

rudarjev in geotehnologov, ki bo 8. novembra

2002 v novih prostorih IZS. Na zboru bodo izve-

dli nadomestne volitve za dva ãlana UO MSRG.
■ Sprejeli so sklep, da se ãlanom Recenzijske

komisije SRDIT za podzakonske akte k Zakonu o

rudarstvu izplaãa honorar v bruto vrednosti

50.000 – 150.000 SIT. Polovico vrednosti hono-

rarja prispeva SRDIT.
■ Sprejeli so sklep, s katerim so pooblastili pred-

sednika MSRG za podpisovanje finanãnih doku-

mentov do 500.000,00 SIT brez predhodnega

soglasja UO MSRG.
■ Sprejeli so sklep o donaciji Dru‰tvu za podze-

mne in geotehniãne konstrukcije v znesku

200.000,00 SIT za izvedbo 6. mednarodnega

posvetovanja.

12. seja upravnega odbora: 19. 9. 2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Seznanili so se z aktivnostmi v IZS.
■ Sprejeli so sklep o kandidatih Matiãne sekcije

geodetov za volitve v IZS:

– za predsednika IZS: mag. ârtomir Remec,

– za podpredsednika IZS: ãlani matiãne sekcije

nimajo konkretnega predloga, zato predlaga-

jo, da podpredsednik postane tisti, ki bo na

volitvah za predsednika dobil drugo najveãje

‰tevilo glasov,
■ za Komisijo za statut in poslovnik skup‰ãine:

MatjaÏ Grilc,

– za kandidata za volilno telo v za izvolitev

ãlana DS RS: mag. ârtomir Remec.
■ Sprejeli so sklep, da so ãlani upravnega odbora

kandidati na volilni skup‰ãini IZS.
■ Sprejeli so dokonãno verzijo Pravilnika o delu

Strokovnega sveta MSGeo in Poslovnika o delu

Strokovnega sveta.

■ Upravni odbor je obravnaval pritoÏbo ge.

Monike Schuster in sklenil, da pritoÏbe ne

preda v obravnavo Strokovnemu svetu, saj le-

ta na osnovi Pravilnika ne obravnava primerov,

ki jih predlagajo posamezne stranke. Sprejel je

tudi sklep, da predsednik Strokovnega sveta

konkretni stranki napi‰e odgovor in pojasni

odloãitev Upravnega odbora MSGeo.
■ Sprejeli so pobudo, da predsednik Strokovnega

sveta geodetov napi‰e referat o delu

Strokovnega sveta, ki ga predlaga kot referat

na Dnevu inÏenirjev in arhitektov oz. za objavo

v ãasopisu NOVO V IZS.
■ Sprejeli so sklep o zagotovitvi materialov za

temi Projektno vodenje in Varstvo pri delu, ki sta

sestavni del splo‰nega dela strokovnega izpita.
■ Sprejeli so sklep, da se spremenjeni Pravilnik o

izvajanju strokovnih izpitov posreduje v nadalj-

njo proceduro na IZS.
■ Sprejeli so besedilo Strokovnega priporoãila o upo-

rabi tarifnega dela cenika GURS in zadolÏili predse-

dnika, da ga distribuira vsem ãlanom MSGeo.
■ Sprejeli so sklep o ustanovitvi delovne skupine,

ki mora pripraviti predlog standardiziranih

postopkov za geodetske storitve. Ta predlog bo

osnova za ekonomsko analizo o cenah geodet-

skih storitev.
■ Sprejeli so sklep, da predsednik UO MSGeo

napi‰e dopis direktorju GURS, da ãim hitreje

omogoãijo opravljanje izpita za pridobitev

geodetske izkaznice, za kar je Geodetska upra-

va po zakonu pristojna.

32. seja upravnega odbora: 3. 10. 2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejeli so sklep o imenovanju recenzentov za

podzakonske predpise Zakona o graditvi objek-

tov, ki so: g. Franc Hrovatin, g. JoÏef Kotar, g.

Pavel Pavliã, g. Vladimir Jama, g. JoÏe Vrhunc,

g. Miran Marn, ga. Nada Medved, g. Andrej

Pov‰iã in g. JoÏe Sovinc.
■ Sprejeli so sklep o imenovanju recenzentov za

podzakonske predpise Zakona o urejanju pro-

stora, ki so: g. Franc Hrovatin, g. Vladimir Vastl

in g. Alojz Kalan.
■ Sprejeli so sklep o kandidatih Matiãne sekcije

strojnih inÏenirjev za volitve v IZS:

– za predsednika IZS: mag. ârtomir Remec,

– za podpredsednika IZS: g. Roman Lebar,
■ za Komisijo za statut in poslovnik skup‰ãine: 

g. Milan Lepetiã,

– za kandidata za volilno telo v za izvolitev

ãlana DS RS: mag. ârtomir Remec.

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV
TEHNOLOGOV IN DRUGIH INÎENIRJEV
(MSTteh)

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV
RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

MATIâNA SEKCIJA GEODETOV (MSGeo)

MATIâNA SEKCIJA STROJNIH 
INÎENIRJEV (MSS)
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■ Sprejeli so sklep, da zaradi neustreznega izo-

braÏevalnega programa vi‰jega strokovnega

izobraÏevanja za strojni‰tvo nasprotujejo vpisu

teh diplomantov med poobla‰ãene inÏenirje po

ZGO.
■ Sprejeli so sklep, da se 3. Evropskega inÏenir-

skega foruma udeleÏi g. Andrej Pov‰iã.
■ Sprejeli so sklep, s katerim so pooblastili pred-

sednika MSS za podpisovanje finanãnih doku-

mentov do 300.000,00 SIT brez predhodnega

soglasja UO MSS.
■ Sprejeli so sklep in zadolÏili predsednika, da na

UO IZS sproÏi imenovanje delovne skupine za

uveljavitev za‰ãite avtorstva projektantskih

storitev na elektronskih medijih. S strani matiã-

ne sekcije strojnikov bo predstavnik v tej

delovni skupini g. Vladimir Jama.

21. seja upravnega odbora: 28. 8. 2002

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejeli so sklep o bolj‰em informiranju ãlan-

stva MSA, zato je potrebno objaviti nekatere

materiale na Arhiforumu – spletni strani MSA.
■ Sprejeli so sklep, da se arh. Krajcar sprejme kot

kooptirani ãlan UO MSA za pomoã pri organiza-

ciji in delu Komisije za zakonodajo.
■ Sprejeli so sklep, da bo MSA pripravila predloge

za amandmaje k Zakonu o javnih naroãilih.

ZadolÏeni ãlani so arhitekti Lajovic, Îetko in

Krajcar.
■ Sprejeli so sklep, da mora MSA vloÏiti amandma

k ZGO, ki opredeljuje delitev nove zbornice

ZAPS na sekcije.
■ Sprejeli so sklep o kandidiranju za prestiÏno

mednarodno nagrado Mies van den Rohe.

Koordinator aktivnosti bo arh. Îetko, razpis pa

naj se objavi na Arhiforumu.
■ Sprejeli so sklep, s katerim sprejemajo arh.

Bredo Bonaã Arko v delovno razmerje za nedo-

loãen ãas s polnim delovnim ãasom. Po razdru-

Ïitvi zbornic bo z delavko sklenila delovno

razmerje novonastala zbornica ZAPS.

Novice s sej 
delovnih komisij IZS

Komisija je na 55. in 56. redni seji obravnavala vse

vloge, ki so prispele na naslov zbornice za vpis v

imenike IZS. Prav tako je obravnavala vse spre-

membe pri Ïe obstojeãih ãlanih in pregledala do-

kazila in pro‰nje za podalj‰anje veljavnosti dodat-

nih Ïigov za poobla‰ãene geodete. Upravnemu

odboru IZS je pripravila Sklep za sprejem novih

ãlanov in spremembe oz. prenehanje ãlanstva za

nekatere Ïe obstojeãe ãlane IZS.

4. seja komisije: 11. 9. 2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejeli so sklep, da se skupaj z GI-ZRMK orga-

nizirata predavanji:

– Novi pravilnik o prezraãevanju in klimatizaciji

stavb,

– Novi pravilnik o toplotni za‰ãiti in uãinkoviti

rabi energije v stavbah.
■ Sprejeli so sklep, da se vsakemu udeleÏencu

predavanj – poobla‰ãenemu inÏenirju IZS pri-

speva 10.000,00 SIT h kotizaciji.
■ Sprejeli so program predstavitve Akademije za

izobraÏevanje na otvoritvenem delovnem

tednu IZS, kjer se na to temo organizira delav-

nica.
■ Sprejeli so sklep, da se pravilnika o podelitvi

nagrad IZS in imenovanju ãastnih ãlanov IZS

objavita na spletnih straneh IZS.
■ Sprejeli so sklep, da se poleg ãlanov komisije v

aktivno sodelovanje z bavarsko inÏenirsko

zbornico vkljuãi tudi generalna sekretarka IZS.

8. seja komisije: 12. 9. 2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejeli so oceno tretje ‰tevilke glasila NOVO V

IZS in predlagali nekaj manj‰ih sprememb pri

oblikovanju naslednjih ‰tevilk. Spremembe se

morajo dogovoriti na sestanku z oblikovalskim

podjetjem Kraft&Werk.
■ Sprejeli so finanãno poroãilo ob izdaji tretje

prenovljene ‰tevilke glasila NOVO V IZS.
■ Sprejeli so sklep in zadolÏili UO IZS, da opravi

vsebinsko razpravo in pretehta izhajanje in

vsebinske okvire glasila v prihodnjem letu.
■ ZadolÏili so UO IZS, da opravi razpravo o

»komercializaciji« ãasopisa NOVO V IZS.

■ Sprejeli so predlog vsebine ãetrte ‰tevilke gla-

sila NOVO V IZS. Osrednja tema te ‰tevilke naj

bo Strokovni izpiti. Izid ‰tevilke se predvideva v

zaãetku novembra.
■ Sprejeli so sklep, da posamezne matiãne sekci-

je prenovijo svoje spletne strani najkasneje do

30. novembra 2002. Po tem datumu jim namen-

ski denar za prenovo ne pripada veã.
■ Sprejeli so sklep o ponovnem aktiviranju

Foruma IZS za potrebe Komisije za informira-

nje.
■ Sprejeli so sklep o realizaciji pete ‰tevilke gla-

sila NOVO v leto‰njem letu, ki naj bo Zbornik

leto‰njega dneva inÏenirjev in arhitektov v

Mariboru. Finanãno realizacijo te ‰tevilke

prevzame Komisija za izobraÏevanje kot orga-

nizator Dneva inÏenirjev in arhitektov.

19. seja komisije: 25. 9. 2002

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejeli so sklep o pripravi predloga novega

Pravilnika o strokovnih izpitih kot podzakon-

skega predpisa ZGO. V oÏjo delovno skupino za

pripravo so imenovali dr. Reflaka, mag. Goljarja

in g. Lebana.
■ Sprejeli so sklep o novem razdelilniku honorar-

jev za izpitne komisije na strokovnih izpitih.

Razdelilnik predvideva denarno nadomestilo

mentorja in izpra‰evalcev ter razdelitev pre-

ostanka sredstev, ki se nameni za pokrivanje

sluÏbe za strokovne izpite pri IZS, za aÏuriranje

programov strokovnih izpitov posameznih

matiãnih sekcij in za plaãilo reÏijskih ur in pot-

nih stro‰kov za prisotnost izpra‰evalcev na

pisnem delu izpita.
■ Sprejeli so sklep o ceni za izdajo duplikata spri-

ãevala o opravljenem strokovnem izpitu, ki

zna‰a 10.000,00 SIT.

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV (MSA)

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS
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Spisek ãlanov skup‰ãine:

MS ARHITEKTOV, URBANISTOV IN KRAJINSKIH

ARHITEKTOV

Vabljeni
– dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Boris ZULLIANI, univ. dipl. inÏ. arh.
– mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Ale‰ ÎETKO, univ. dipl. inÏ. arh.
– mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Janez DOLINAR, univ. dipl. inÏ. kraj. arh. 
– ga. Jadranka GRMEK, univ. dipl. inÏ. arh.
– ga. Milena TODORIâ TOPLI·EK, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Iztok RAJ·TER, univ. dipl. inÏ. arh.
– ga. Katarina LANGUS, univ. dipl. inÏ. arh. 
– g. Boris LORKOVIâ, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Marjan VRABEC, univ. dipl. inÏ. arh. 

Prisotni
– dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
– mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Ale‰ ÎETKO, univ. dipl. inÏ. arh.
– mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. inÏ. arh.
– g. Janez DOLINAR, univ. dipl. inÏ. arh.
– ga. Jadranka GRMEK, univ. dipl. inÏ. arh.
– ga. Milena TODORIâ TOPLI·EK, univ. dipl. inÏ. arh. 
– g. Iztok RAJ·TER, univ. dipl. inÏ. arh.
– ga. Katarina LANGUS, univ. dipl. inÏ. arh. 
– namesto g. Marjana VRABCA, univ. dipl. inÏ. arh.

g. Boris ZULIANI, univ. dipl. inÏ. arh.

MS GRADBENIH INÎENIRJEV

Vabljeni
– g. Gorazd HUMAR, univ. dipl. inÏ. grad.
– g. Marjan PIPENBAHER, 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.

Prisotni
– namesto g. Gorazd HUMAR, univ. dipl. inÏ. grad.

dr. Branko ZADNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
– namesto mag. Gojmir âERNE, univ. dipl. inÏ. grad.

dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
– dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
– dr. Branko ZADNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
– g. Peter KOREN, univ. dipl. inÏ. grad.
– ga. Meta ZAJC POGORELâNIK, 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.

Seja je potekala 24. 10. 2002 v Ljubljani, v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije na Jar‰ki cesti 10b v Ljubljani.

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

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, univ. dipl. inÏ. grad., je otvoril 10. redno sejo Skup‰ãine InÏenirske
zbornice Slovenije.

PRISOTNOST âLANOV SKUP·âINE:
Na skup‰ãini je bilo od vabljenih 84 ãlanov 10. redne seje skup‰ãine IZS prisotnih 69 ãlanov skup‰ãine, od tega
veã kot polovica vsake matiãne sekcije, zato je bila skup‰ãina sklepãna.

MATIâNA SEKCIJA ·TEVILO âLANOV MS SKLEPâNOST

MS arhitektov, 10 je sklepãna
urbanistov in 
krajinskih arhitektov
MS gradbenih inÏenirjev 9 je sklepãna
MS strojnih inÏenirjev 8 je sklepãna
MS elektroinÏenirjev 7 je sklepãna
MS inÏenirjev tehnologov 12 je sklepãna
in drugih inÏenirjev
MS geodetov 12 je sklepãna
MS inÏenirjev rudarjev in 11 je sklepãna 
geotehnologov
SKUP·âINA 69 JE SKLEPâNA

ZAPISNIK 10. redne Skup‰ãine InÏenirske zbornice Slovenije
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MS STROJNIH INÎENIRJEV

Vabljeni
– g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
– g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Miro PIRNAR, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Vladimir JAMA, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Mitja DRA·LER, univ. dipl. inÏ.str.
– g. Danijel MUR·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Ferdo KAC, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Vladimir VASTL, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Marko AGOSTINI, univ. dipl. inÏ. str.
– g. JoÏef KOTAR, inÏ. str.
– ga. Nada MEDVED, univ. dipl. inÏ. str. 

Prisotni
– g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
– g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Miro PIRNAR, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Danijel MUR·Iâ, 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.

MS ELEKTRO INÎENIRJEV

Vabljeni
– g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el. 
– mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el. 
– g. Viktor DRA·LER, univ. dipl. inÏ. el. 
– g. TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el. 
– g. Anton GRILJ, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el. 
– mag. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el. 
– g. Ciril PETERLIN, univ. dipl. inÏ. el. 
– mag. Borut ZEMLJARIâ, univ. dipl. inÏ. el. 
– g. Ivan KOREâIâ, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Ale‰ MATU·, univ. dipl. inÏ. el.

Prisotni
– mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Viktor DRA·LER, univ. dipl. inÏ. el.
– g. TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el.
– mag. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Ciril PETERLIN, univ. dipl. inÏ. el.
– mag. Borut ZEMLJARIâ, univ. dipl. inÏ. el.

MS INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN DRUGIH

INÎENIRJEV

Vabljeni
– 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. 
– g. Martin RAHTEN, univ. dipl. inÏ. kem. 
– mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. 
– mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. 
– g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ. kem. 
– mag. Alenka KRAMARIâ, 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. 
– g. Samo OBLAK, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. 
Prisotni
– g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Borut ZULE, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Martin RAHTEN, univ. dipl. inÏ. kem.
– mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ. kem.
– mag. Alenka KRAMARIâ, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Alojz MEDIC, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. Janez ·EME, univ. dipl. inÏ. gozd.
– g. Samo OBLAK, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.

MS GEODETOV 

Vabljeni
– g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
– mag. MatjaÏ HRIBAR, univ. dipl. inÏ. geod. 
– g. Viktor JEREB, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod. 
– g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod. 
– g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod. 
– g. Stojan BO·NIK, univ. dipl. inÏ. geod. 
– mag. Branko KOVAâ, 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. 

Prisotni
– g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
– namesto mag. MatjaÏa HRIBARJA

g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
– namesto g. Igorja ILCA, univ. dipl. inÏ. geod.

g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod.
– namesto g. Stojan BO·NIKA, univ. dipl. inÏ. geod.

g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
– mag. Branko KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Valter PODBR·âEK, univ. dipl. inÏ. geod.
– namesto g. Iztoka POÎAUKA, univ. dipl. inÏ. geod.

g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod.
– mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Marjan FLEGAR, univ. dipl. inÏ. geod.

MS INÎENIRJEV RUDARJEV IN

GEOTEHNOLOGOV

Vabljeni
– dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. 
– Ale‰ BERGER, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. 
– dr. Evgen DERVARIâ, univ. dipl. inÏ. rud. 
– mag. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. JoÏe KORITNIK, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. Sa‰o KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud. 

– doc. dr. Mihael RIBIâIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
– mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. 
– g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud. 

Prisotni 
– dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
– namesto Ale‰a BERGERJA, univ. dipl. inÏ. rud. 

g. Sa‰o KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
– namesto dr. Evgena DERVARIâA, univ. dipl. inÏ. rud.

g. Miran HUDOURNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
– mag. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. JoÏe KORITNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. Sa‰o KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
– mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud.
– g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud.

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu
predlagal delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
• predsednik delovnega predsedstva: 

– g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
• ãlana delovnega predsedstva:

– g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
– g. Janez DOLINAR, univ. dipl. inÏ. kraj. arh.

Sklep ‰t. 121:
Skup‰ãina zbornice potrjuje delovno predsedstvo
v naslednji sestavi: g. Andrej Pov‰iã, univ. dipl.
ing. str., g. MatjaÏ Grilc, univ. dipl. inÏ. geod. in g.
Janez Dolinar, univ. dipl. inÏ. kraj. arh.

Predsednik delovnega predsedstva g. Pov‰iã je
predlagal overovatelja zapisnika, zapisnikarja ter
ãlane volilne komisije v naslednji sestavi:
• overovatelja zapisnika

– g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.

• zapisnikar: Renata Gomboc
• predsednik volilne komisije: dr. Îeljko Vukeliã,

univ. dipl. inÏ. rud.
• ter ãlane volilne komisije:

– g. Ciril PETERLIN, univ. dipl. inÏ. el.
– g. Borut ZULE, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
– g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
– g. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.

Sklep ‰t. 122:
Skup‰ãina zbornice potrjuje predlog o imenovanju
overovatelja zapisnika, zapisnikarja ter volilne
komisije po predlogu predsednika delovnega
predsedstva g. Pov‰iãa.

G. MatjaÏ Grilc je na predlog predsednika delovnega
predsedstva podal poroãilo overovatelja zapisnika 9.
redne seje skup‰ãine. Glede na to, da na zapisnik ni
bila podana nobena pripomba, je g. Grilc predlagal, da
skup‰ãina potrdi zapisnik 9. redne seje skup‰ãine.

Sklep ‰t. 123:
Skup‰ãina zbornice potrjuje zapisnik 9. redne
seje skup‰ãine IZS.
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Predsednik delovnega predsedstva je predlagal
raz‰iritev v vabilu navedenega dnevnega reda z
dodatno toãko, t.j. obravnava odstopne izjave g.
Zullianija s funkcije ãlana Disciplinske komisije IZS:

DNEVNI RED:

1. Volitve predsednika InÏenirske zbornice
Slovenije.

2. Volitve podpredsednika InÏenirske zbornice
Slovenije.

3. Volitve Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine
zbornice.

4. Volitve kandidata IZS v volilno telo za izvolitev
ãlana DrÏavnega sveta Republike Slovenije.

5. Obravnava odstopne izjave g. Zullianija s funkcije
ãlana Disciplinske komisije.

Navzoãi so brez pripomb sprejeli naslednji sklep:

Sklep ‰t. 124:
Skup‰ãina zbornice potrjuje dnevni red 10. redne
skup‰ãine IZS.

1. Volitve predsednika InÏenirske zbornice
Slovenije.

Glasovalo je 68 ãlanov od 84 ãlanov, ki so imeli
volilno pravico.
mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad. je prejel 54
glasov.
g. Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. je prejel
12 glasov.
Dve glasovnici sta bili neveljavni.

Sklep ‰t. 125:
Za predsednika InÏenirske zbornice Slovenije je
izvoljen mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

2. Volitve podpredsednika InÏenirske zbornice
Slovenije.

Predsednik volilne komisije dr. Vukeliã je pred
izvedbo volitev za podpredsednika ãlane seznanil, da
so z volilne liste v skladu s Statutom IZS izloãili ga.
Meto ZAJC POGORELâNIK, univ. dipl. inÏ. grad., ker
predsednik in podpredsednik zbornice po Statutu IZS
ne smeta biti ãlana iste matiãne sekcije.

Glasovalo je 69 ãlanov od 84 ãlanov, ki so imeli
volilno pravico.
G. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. je prejel
42 glasov.
Mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh. je prejel 12
glasov.
G. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el. je prejel 12 glasov.
Tri glasovnice so bile neveljavne.

Sklep ‰t. 126:
Za podpredsednika InÏenirske zbornice Slovenije je
izvoljen g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.

3. Volitve Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine
zbornice.

âlan skup‰ãine je predlagal, da se volitve za ãlane
Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine izvedejo
javno z dvigom rok, ker je volilna lista zaprta.

Sklep ‰t. 127:
Skup‰ãina zbornice potrjuje, da se volitve
Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine
zbornice izvedejo javno z dvigom rok.

Trije ãlani so se pri glasovanju vzdrÏali, vsi ostali so
potrdili sledeãi sklep:

Sklep ‰t. 128:
Za ãlane Komisije za statut in poslovnik
skup‰ãine zbornice so izvoljeni naslednji ãlani:
1. g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad. 
2. g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str. 
3. dr. Boris SATLER, univ. dipl. inÏ. teks. tehnol. 
4. g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod. 
5. dr. Uro‰ BAJÎELJ, univ. dipl. inÏ. rud. 
6. g. Uro‰ BIRSA, univ. dipl. inÏ. arh. 
7. g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el. 
8. ga. Carmen DOBNIK, univ. dipl. prav. 
9. g. Vasja KAJFEÎ, univ. dipl. prav.

4. Volitve kandidata IZS v volilno telo za izvolitev
ãlana DrÏavnega sveta Republike Slovenije.

Glasovalo je 68 ãlanov od 84 ãlanov, ki so imeli
volilno pravico.
g. Gorazd HUMAR, univ. dipl. inÏ. grad. je prejel 9
glasov.
g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el. je prejel 8 glasov.
g. MatjaÏ BERTONCELJ, univ. dipl. inÏ. arh. je prejel 5
glasov.
mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad. je prejel 29
glasov.
g. Ale‰ BERGER, univ. dipl. inÏ. rud. je prejel 15 glasov.
Tri glasovnice so bile neveljavne.

Sklep ‰t. 129:
Za kandidata IZS v volilnem telesu za izvolitev
ãlana DrÏavnega sveta Republike Slovenije je
izvoljen mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

G. Goljar je podal pripombo na volitve, ker ni bilo
predstavitev posameznih kandidatov.

5. Obravnava odstopne izjave g. Zullianija s funkcije
ãlana Disciplinske komisije.

Predsednik delovnega predsedstva g. Pov‰iã je ãlane
skup‰ãine seznanil z odstopno izjavo g. Borisa
Zullianija, univ. dipl. inÏ. arh., s funkcije ãlana
Disciplinske komisije, ker Ïeli prevzeti funkcijo
predsednika Komisije MSA za notranjo organizacijo in
plan, s ãemer bi postal ãlan UO MSA, funkcija ãlana
UO MS pa je nezdruÏljiva s funkcijo ãlana
disciplinskega organa.

Razvila se je razprava.

Predsednik g. Remec je ob tej priloÏnosti ãlane
skup‰ãine seznanil, da je MSA skladno s sklepom

Komisije za statut in poslovnik skup‰ãine zbornice
dolÏna uskladili svoje interne akte z veljavnimi akti
IZS do naslednjih volitev.

V nadaljevanju je bila ugotovljena nesklepãnost
skup‰ãine.

Skup‰ãina je bila zakljuãena ob 13.30 uri.

Ljubljana, 24. 10. 2002

Predsednik delovnega predsedstva Skup‰ãine: 
Andrej POV·Iâ 
âlana delovnega predsedstva Skup‰ãine 
MatjaÏ GRILC 
Janez DOLINAR
Zapisala 
Renata GOMBOC 
Overovatelja 
Franc PEâOVNIK 
Milan LEPETIâ
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Na podlagi sklepa Upravnega odbora Matiãne sekcije
geodetov ‰t. 63, z dne 13. aprila 2002, sprejema Zbor
Matiãne sekcije geodetov po predhodni obrazloÏitvi s
sklepom

PRAVILNIK
o delu Strokovnega sveta
Matiãne sekcije geodetov

1. ãlen

S tem Pravilnikom se ureja sestava Strokovnega sveta
Matiãne sekcije geodetov (v nadaljevanju Svet),
njegove pristojnosti ter postopek in naãin dela.

2. ãlen

Svet je strokovni posvetovalni organ Matiãne sekcije
geodetov (v nadaljevanju MSGeo).

3. ãlen

SedeÏ Sveta je v Ljubljani na sedeÏu MSGeo.

Sestava sveta

3. ãlen

(1) Svet je sestavljen iz najmanj petih ãlanov, ki so
praviloma zastopani po strokovnem naãelu.

(2) âlane voli Zbor Matiãne sekcije (v nadaljevanju
Zbor) po predhodnem kandidacijskem postopku, za
katerega se smiselno uporabljajo doloãila
kandidacijskega postopka za organe InÏenirske
zbornice Slovenije (v nadaljevanju Zbornica).

(3) Za ãlana sveta se lahko kandidira drÏavljan
Republike Slovenije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ãlanstvo v MSGeo
2. najmanj univerzitetna izobrazba geodetske stroke
3. 15 let delovnih izku‰enj pri vodenju in izvajanju

geodetskih postopkov
4. da ni v disciplinskem postopku na Zbornici ali v

kazenskem postopku
5. obvladovanje timskega naãina dela.

(4) Predsednika Sveta izmed sebe izberejo ãlani na
svoji prvi seji.

5. ãlen

(1) Izbiro moÏnih kandidatov za ãlane Sveta opravi
Upravni odbor Matiãne sekcije geodetov (v
nadaljevanju Upravni odbor) v kandidacijskem
postopku po objavljenem javnem pozivu.

(2) Kandidati morajo v ãasu kandidacijskega postopka
predloÏiti pisno soglasje h kandidaturi.

(3) Mandatno obdobje ãlana Sveta traja ‰tiri leta.

6. ãlen

(1) Svet predstavlja in zastopa predsednik ali ãlan
Sveta po predsednikovem pooblastilu.

(2) Predsednik Sveta vodi delo Sveta, ga organizira
in usmerja. Pri opravljanju dela izda navodilo
generalnemu sekretarju IZS, o vodenju evidence
po‰te in naãinu komuniciranja s ãlani Sveta ter
sklicevanja sej ali drugih oblik dela.

(3) Predsednik Sveta enkrat letno poroãa o delu
Upravnemu odboru.

(4) O delu Sveta lahko predsednik poroãa javnosti.

7. ãlen

Po izvolitvi ãlani Sveta podajo pred Upravnim
odborom MSGeo naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom opravljal svoje naloge skladno z
ustavo, veljavno podroãno zakonodajo ter etiãnim
kodeksom geodetov, da bom opravljal svoje delo
po‰teno, strokovno, vestno in nepristransko.«

8. ãlen

âlani Sveta imajo pravice do sejnine, povraãila
potnih stro‰kov in povraãila stro‰kov priprave za
sejo. Na‰teta nadomestila za delo ãlanov sveta
sprejme na predlog predsednika Sveta v obliki
»finanãnega naãrta sveta« Upravni odbor v doloãeni
vi‰ini za tekoãe leto. Predsednik Sveta lahko v
posebnih primerih zahteva najem neodvisnih
strokovnjakov brez predhodne obravnave na organih
zbornice vendar v okviru finanãnega naãrta Sveta za
tekoãe leto.

9. ãlen

(1) Funkcija ãlanov Sveta ni zdruÏljiva s funkcijami v
organih Zbornice.

(2) NezdruÏljivost funkcije ugotavlja Upravni odbor
po predhodnem predlogu za ugotavljanje
nezdruÏljivosti, ki ga poda lahko vsak ãlan matiãne
sekcije.

10. ãlen

(1) âlan Sveta je predãasno razre‰en:
– ãe to sam zahteva
– ãe je obsojen za kaznivo dejanje, ki je v nasprotju

z etiko in strokovnimi naãeli na podroãju
opravljanja geodetske dejavnosti

– zaradi trajne izgube delovne zmoÏnosti
– ãe ne izpolnjuje veã pogojev ãlana MSGeo.

(2) âlan Sveta je predãasno razre‰en, ãe Zbor sam
ali na pobudo ãlana MSGeo ugotovi enega od
razlogov in na tej podlagi odloãijo o predãasni
razre‰itvi. S tem dnem ãlanu Sveta preneha mandat.
Za predãasno razre‰itev lahko ãlani MSGeo smiselno
uporabljajo doloãila statuta Zbornice.

11. ãlen

V primeru predãasne razre‰itve ali smrti ãlana Sveta
mora predsednik ali eden od ãlanov predlagati
predsedniku MSGeo uvedbo postopka za izvolitev
novega ãlana.

12. ãlen

âlani Sveta ne smejo biti med seboj v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v
stranski vrsti pa do ãetrtega kolena, ali biti med
seboj v zakonu ali v sva‰tvu do drugega kolena, ne
glede na to, ali je zakonska zveza prenehala.

13. ãlen

(1) Sredstva za delo Sveta doloãi Upravni odbor v
svojem letnem finanãnem naãrtu po predhodnem
predlogu predsednika Sveta.

(2) O uporabi sredstev iz prej‰njega odstavka odloãa
predsednik Sveta.

Pristojnosti sveta

14. ãlen

(1) Svet daje mnenja, priporoãila ali ocene o kvaliteti
opravljanega dela in opravljanju dela v skladu z
etiãnim kodeksom

(2) Obravnava lahko le strokovna vpra‰anja, ki se
nana‰ajo na elaborate, ki jih je potrdil ãlan MSGeo in
zadeve, ki jih predlaga v obravnavo Upravni odbor.

(3) Senat oblikuje mnenje, priporoãilo ali oceno na
podlagi pozitivne podroãne zakonodaje, standardov
in meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ter strokovne
presoje.

15. ãlen

(1) Svet pri svojem delu upo‰teva pobude Upravnega
odbora pri predlaganju predmeta dela sveta.

Postopek in naãin dela

16. ãlen

(1) Svet oblikuje mnenje, oceno ali priporoãilo v
obravnavi

(2) Obravnavo skliãe predsednik na podlagi pisnega
predloga, ki ga poda ãlan MSGeo ali Upravni odbor.
Predlogu mora biti priloÏen elaborat oziroma
dokumenti, ki so pomembni za konkretno obravnavo.

(3) Obravnava poteka v skladu s poslovnikom Sveta.

17. ãlen

(1) Obravnava se opravi v senatu treh ãlanov

(2) Senat imenuje predsednik za vsak primer posebej

(3) V senat ne morejo biti imenovani ãlani v primerih,
pri kateri so z osebo v postopku, njenimi zakonitimi
zastopniki ali ãlani organov upravljanja ali
odgovornimi osebami v sorodstvenih zvezah iz 12.
ãlena tega Pravilnika. Ta prepoved velja tudi v
primeru, ko gre za elaborat podjetja, ki je v solasti
ãlana senata, ali pa je ãlan s tem podjetjem v
pogodbenem odnosu.

Pravilnik o delu Strokovnega sveta Matiãne sekcije geodetov
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(4) Predsednik Sveta lahko v posameznih zadevah
povabi k sodelovanju ali po potrebi naroãi druga
strokovna mnenja, ‰tudije, primerjave ali elaborate, ki
se veÏejo na izvr‰itev dela Sveta.

18. ãlen

(1) Mnenje, priporoãilo ali oceno podpi‰e predsednik
Sveta.

(2) Mnenje, priporoãilo ali oceno Svet posreduje
predlagatelju in Upravnemu odboru, Geodetski upravi
pa v zadevah iz njene pristojnosti.

(3) âlanom Sveta ni dovoljeno dajati izjav ali delnih
poroãil o zadevah, kjer obravnava ‰e ni zakljuãena.

19. ãlen

Pri svojem delu so ãlani Sveta dolÏni varovati
drÏavne, uradne, poslovne, industrijske in voja‰ke
skrivnosti oseb, za katere se pripravlja priporoãilo,
mnenje ali ocena. To obvezo so dolÏni spo‰tovati, v
kolikor je to pisno zahtevano, ali ko so dokumenti
oznaãeni s stopnjo varovanja skrivnosti.

20. ãlen

V primeru utemeljenega suma, da je bilo storjeno
kaznivo dejanje pri obravnavani zadevi je dolÏan
Upravni odbor predlagati uvedbo postopka oziroma
ovadbo.

21. ãlen

Predsednik Sveta lahko zahteva od geodetov, ãlanov
Zbornice, ki so predlagani v postopek razsojanja:
– vse projekte, dokumentacijo in obvestila, ki se mu

zdijo potrebna
– vsa dokazila v zvezi s predmetom zadeve in
– dopustitev preverjanja oziroma vpogleda v

poslovanje pri izvajanju geodetske dejavnosti, ob
prisotnosti poobla‰ãene osebe.

– pojasnilo odgovornega geodeta, ki je potrdil
elaborat.

Prehodne konãne doloãbe

22. ãlen

(1) Svet priãne z delom takoj po prisegi. Prvo sejo
skliãe predsednik MSGeo.

(2) Poslovnik o delu Sveta sprejme Upravni odbor.

23. ãlen

Ta pravilnik priãne veljati takoj po objavi v ãasopisu
Novo v IZS.

Predsednik Matiãne sekcije geodetov
MatjaÏ Grilc, univ. dipl. inÏ. geo.

Ljubljana, junij 2002

Na podlagi 22. ãlena Pravilnika o delu Strokovnega
sveta, Upravni odbor Matiãne sekcije geodetov
sprejme

POSLOVNIK
Strokovnega sveta

Matiãne sekcije geodetov

1. ãlen

S Poslovnikom Strokovnega sveta Matiãne sekcije
geodetov se ureja potek in naãin dela Strokovnega
sveta.

2. ãlen

(1) Predlogi za obravnavo, ki niso naslovljeni na
predsednika Strokovnega sveta (v nadaljevanju
predsednik), se mu takoj odstopijo.
(2) Predsednik najprej preizkusi, ali so izpolnjeni
pogoji iz 14. ãlena Pravilnika o delu Strokovnega
sveta. âe le ti niso izpolnjeni, predsednik pisno
odgovori predlagatelju.
(3) Predsednik obravnavo razpi‰e glede na vrstni red
prispelosti predlogov. Prioritetno re‰evanje lahko
doloãi le Upravni odbor Matiãne sekcije geodetov.

3. ãlen

(1) Postopek obravnave se uvede z imenovanjem
ãlanov senata. Senat sestavljajo poroãevalec in dva
ãlana. V istem aktu predsednik doloãi ãlana, ki vodi
zapisnik ustne obravnave, in navede posebna
pooblastila, ki jih daje poroãevalcu.
(2) V senat so imenovani ãlani Strokovnega sveta po
strokovnem naãelu. V primeru izloãitvenih razlogov
predsednik imenuje nadomestnega ãlana.
Imenovanje nadomestnega ãlana se opravi, kadarkoli
se v postopku ugotovijo izloãitveni razlogi.
(3) Akt o imenovanju senata se skupaj s spisom vroãi
ãlanom senata.

4. ãlen

(1) Naloge poroãevalca so:
– vodi obravnavo senata
– poroãa senatu o konkretni zadevi
– predlaga senatu mnenje, priporoãilo ali oceno (v

nadaljevanju: mnenje)
– izdela konãno mnenje senata
– izvaja naloge po pooblastilu predsednika

5. ãlen

(1) Poroãevalec mora priãeti z ustno obravnavo
najkasneje v treh mesecih po imenovanju senata.
(2) Vabilo na ustno obravnavo po‰lje ãlanom senata
vsaj deset dni pred obravnavo. Ostalim ãlanom Sveta
in predsedniku Matiãne sekcije geodetov po‰lje
vabilo v vednost.
(3) O mnenju se odloãa z glasovanjem.
(4) V ustni obravnavi lahko sodelujejo tudi ostali
ãlani Strokovnega sveta, nimajo pa glasovalne
pravice.

6. ãlen

(1) Na predlog ãlana senata in s soglasjem
predsednika se v obravnavo vkljuãi zunanji
sodelavec.
(2) Zunanji sodelavec je strokovnjak za podroãje ali
del podroãja obravnavane zadeve. O naãinu in
obsega dela sklene dogovor s predsednikom.

7. ãlen

(1) Postopek obravnave se zakljuãi s podpisom
mnenja.
(2) V mnenju je povzet strokovni problem, ki je bil
predlagan v presojo, konãno mnenje senata in opis
razlogov, ki so podlaga za mnenje.
(3) Mnenje se vroãi predlagatelju in predsedniku
Matiãne sekcije geodetov.
(4) Celotni spis posamezne zadeve se arhivira pri
predsedniku.

8. ãlen

(1) Strokovna vpra‰anja, ki jih predlaga v obravnavo
Upravni odbor Matiãne sekcije geodetov, se lahko
obravnavajo v senatu ali na seji Strokovnega sveta.

9. ãlen

(1) âlanom Strokovnega sveta se materialni stro‰ki
obraãunajo v skladu s Pravilnikom o finanãnem
poslovanju zbornice, sejnine in povraãila stro‰kov
priprav na sejo pa po kriteriju:
– delo predsednika: po sklepu Upravnega odbora

Matiãne sekcije geodetov (v nadaljevanju: UO
MSGeo)

– seje Strokovnega sveta: sejnina UO MSGeo
– delo v senatu:
– poroãevalec: 5-kratna sejnina UO MSGeo
– zapisnikar: 2,5-kratna sejnine UO MSGeo
– ãlan: 2-kratna sejnina UO MSGeo
– opravljanje drugih nalog: po predhodnem

dogovoru s predsednikom
(2) Za izjemno zahtevne oziroma obseÏne zadeva
lahko predsednik na predlog senata odobri drugaãne
faktorje sejnin.

10. ãlen

(1) Pravico vpogleda v spise zakljuãenih zadev ima
predsednik in podpredsednik Matiãne sekcije
geodetov ter ãlani Matiãne sekcije po pooblastilu
enega od njih.

11. ãlen

(1) Spremembo Poslovnika lahko predlaga ãlan
Strokovnega sveta ali UO MSGeo. Predlog se
obravnava na prvi seji Sveta. Za manj‰e spremembe
predsednik lahko predlaga glasovanje na
korespondenãni seji.
(2) Doloãila spremenjenega poslovnika se uporabljajo
od dneva sprejetja tudi v Ïe uvedenih postopkih.

predsednik UO Matiãne sekcije geodetov
MatjaÏ Grilc, univ. dipl. inÏ. geod.

Ljubljana, 19. september 2002

Poslovnik Strokovnega sveta Matiãne sekcije geodetov
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A) Nateãaji v teku:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
idejno arhitekturno re‰itev EKONOMSKE ·OLE
MURSKA SOBOTA s pripadajoão ureditvijo.
Razpisovalec: Ministrstvo za ‰olstvo, znanost in
‰port RS in Mestna obãina Murska Sobota v
sodelovanju z IZS MSA ter strokovnimi dru‰tvi,
DUPPS in DKAS
Objava razpisa: 21. 6. 2002
Rok oddaje: 1. 10. 2002

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
pridobitev urbanistiãno-arhitekturnih re‰itev
za UREDITEV MESTNEGA SREDI·âA V
·EMPETRU.
Razpisovalec: Obãina ·empeter-Vrtojba in IZS
MSA v sodelovanju z DPA
Objava razpisa: 1. 8. 2002
Rok oddaje: 4. 11. 2002

B) Nateãaji v pripravi:

1) Javni, anonimni enostopenjski anketni
urbanistiãni nateãaj za obmoãje
STARE CINKARNE V CELJU in sicer za:
a) idejno urbanistiãno ureditev
b) idejno prometno re‰itev mestne magistrale
sever-jug.
Razpisovalec: Mestna obãina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo v sodelovanju z IZS MSA
ter strokovnimi dru‰tvi
Objava razpisa predvidoma: november 2002

2) Javni, anonimni enostopenjski
urbanistiãno-arhitekturni nateãaj za
OBMOâJE OB ÎELEZNI·KI POSTAJI V
NOVI GORICI.
Razpisovalec: Mestna obãina Nova Gorica,
Oddelek za okolje in prostor in Slovenske
Ïeleznice d.d. v sodelovanju z IZS MSA ter DPA
Objava razpisa predvidoma:
november/december 2002

3) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
pridobitev 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: december 2002

C) Nateãaji, zakljuãeni:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
urbanistiãno in arhitekturno re‰itev
POKLICNE ÎIVILSKE ·OLE V LJUBLJANI
Razpisovalec: IMOS inÏeniring v sodelovanju z
IZS MSA ter DAL, DUPPS in DKAS
Objava razpisa: 21. 6. 2002
Rok oddaje: 18. 9. 2002

Ocenjevalna Ïirija je soglasno odloãila, da podeli
dve enakovredni nagradi ter pozove avtorje
nagrajenih nateãajnih elaboratov, da dopolnijo
nateãajni re‰itvi v skladu s priporoãili
ocenjevalne Ïirije.

Enakovredno nagrado v vi‰ini 1.500.000 SIT
bruto prejme elaborat ‰t. 12 s ‰ifro 54321.
Avtor: Mladen Lukas, univ. dipl. inÏ. arh.
Strokovni sodelavci: Tanja Be‰ter, gr. teh.
(predraãun), Ivan Hafner, univ. dipl. inÏ. gradb.
(statika)

Enakovredno nagrado v vi‰ini 1.500.000 SIT
bruto prejme elaborat ‰t. 21 s ‰ifro 595.17.
Avtorja: Milo‰ Florjanãiã, univ. dipl. inÏ. arh. in Jerneja
Fischer Knap, univ. dipl. inÏ. arh.
Sodelavci: za arhitekturo Katarina ·tok, abs. arh. in
TomaÏ Eben‰panger, ‰tud. arh., za krajinsko
arhitekturo: Darja Pergovnik, univ. dipl. inÏ. kraj. arh.,
konstrukcija: Anton Berce, univ. dipl. inÏ. gradb.

Enakovredne odkupe prejmejo trije elaborati.

Enakovredni odkup v vi‰ini 600.000 SIT bruto
prejme elaborat ‰t. 5 s ‰ifro 17813.
Avtorji: Mojca GuÏiã, univ. dipl. inÏ. arh., ·pela
KryÏanowski, univ. dipl. inÏ. arh., Gregor Trpan, univ.
dipl. inÏ. arh.
Sodelavci: Robert Brulc, abs. arh., mag. Domen
Zupanãiã, univ. dipl. inÏ. arh., statiãna zasnova Martin
Malen‰ek, univ. dipl. inÏ. gradb., popis Stanka
Dobrovoljc, grt.

Enakovredni odkup v vi‰ini 600.000 SIT bruto
prejme elaborat ‰t. 9 s ‰ifro 23687.
Avtorji: Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inÏ. arh., Tanja
Ko‰uta, univ. dipl. inÏ. arh., Robert Potokar, univ. dipl.
inÏ. arh., Sabina Colnar, univ. dipl. inÏ. arh., MatevÏ
âelik, univ. dipl. inÏ. arh.

Enakovredni odkup v vi‰ini 600.000 SIT bruto
prejme elaborat ‰t. 20 s ‰ifro 51505.
Avtorji: Vesna Vozliã Ko‰ir, univ. dipl. inÏ. arh., Matej
Vozliã, univ. dipl. inÏ. arh.
Klemen Vodnik, univ. dipl. inÏ. arh., Grega Bizjak, univ.
dipl. inÏ. arh., Alja Vehovec, abs. arh.

POPRAVEK

Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za
celostno ureditev KNJIÎNICE RAVNE NA
KORO·KEM

Odkup v znesku 350.000 SIT neto
prejme elaborat s ‰ifro 10909.
Avtorja: JoÏica Kuntariã, univ. dipl. inÏ. arh., Ale‰
Îetko, univ. dipl. inÏ. arh.
Sodelavci: Grega Bizjak, univ. dipl. inÏ. arh.,
Mateja ·epec, univ. dipl. inÏ. arh., MatjaÏ
Karlov‰ek, univ. dipl. inÏ. gradb., Ladislav
Pobolj‰aj, univ. dipl. inÏ. el., Marcel Turk, univ.
dipl. inÏ. str.

D) Doslej izraÏene namere za iskanje
re‰itev z nateãaji:

1) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni
nateãaj za novogradnjo srednje ‰ole ali
adaptacijo objektov nekdanje voja‰nice z
dograditvijo.
Razpisovalec: Obãina Slovenska Bistrica v
sodelovanju z Ministrstvom za ‰olstvo, znanost in
‰port in IZS MSA v sodelovanju z DAM

2) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni
urbanistiãni, krajinski in arhitekturni nateãaj
za ureditev Ljubljanice in Grubarjevega
kanala.
Razpisovalec: MOL in IZS MSA v sodelovanju z
DAL, DUPPS in DKAS

3) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni
projektni nateãaj za idejno arhitekturno
re‰itev POLITEHNIKA Nova Gorica.
Razpisovalec: Mestna obãina Nova Gorica v
sodelovanju z IZS MSA ter DAP

Nateãaji
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20. november, 2002

IZS – 2. Dan inÏenirjev in arhitektov,

Maribor, Slovenija

E-mail: izs@izs.si

Internet: http://www.izs.si

20. november, 2002

GIS Day 2002

GIS prireditve po vsem svetu

E-mail: gisdayinfo@esri.com

Internet: http://www.gisday.com

20. – 22. november, 2002

Design and Dynamic Behaviour of Footbridges –

Symposium

Paris, Francija

E-Mail: Catherine.Le.Vaillant-

Mariuzzo@Corporatefactory.Fr

Internet:

www.arkitera.com/sektoreletkinlikler/toplanti/top

lanti10249.htm

25.–26. november, 2002

Telematics & CRM 2002 Conference & Workshops

Concorde Lafayette, Paris, France

Internet:

http://www.telematicsupdate.com/crm2002/index.

shtml

28. – 29. november, 2002

7. kolokvij o bitumnih

Gozd Martuljek, Slovenija

3. – 6. december, 2002

ISPRS International Symposium on Resource and

Environmental Monitoring

Hyderabad, India

Info: Organizing Secretary, ISPRS TC-VII

Symposium

E-mail: isprstcvii@nrsa.gov.in

Internet: www.commission7.isprs.org

12. december, 2002

Second International Workshop on Web and

Wireless GIS 2002 -WISE 2002 – 3rd International

Conference on Web Information Systems

Engineering

Grand Hyatt, Singapore

Internet: www.eng.nus.edu.sg/civil/conf/wgis2002

www.cais.ntu.edu.sg:8000/wise2002

17. – 20. december, 2002

Structural Composites for Infrastructure

Applications

Asuan, Egipt

E-mail: acm_egypt_2002@yalla.com

Internet: www.geocities.com/acm_egypt_2002

13. – 18. januar, 2003

BAU 2003 – 15th International Trade Fair for

Building Materials, Building Systems and Building

Renovation

München, Nemãija

E-mail: info@messe-muenchen.de

Internet: www.messe-muenchen.de

19. – 22. januar, 2003

CMRA 2003 – C&D recycling of concrete, wood,

asphalt, gypsum, metals and asphalt shingles

Fort Lauderdale, Florida-ZDA

E-mail: turley@cdrecycling.org

Internet: www.cdrecycling.org

21. – 23. januar, 2003

Industrial Floors '03 – 5th International

Colloquium

Ostfildern/Stuttgart, Nemãija

E-mail: hedwig.neuhoff@tae.de

Internet: www.tae.de/indfloors

26. – 29. januar, 2003

GIS… Ostrava 2003

VSB – Technical university Ostrava, Ostrava, Czech

Republic

E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz

Internet: http://gis.vsb.cz

11. – 14. februar, 2003

5th Geomatic Week "Cartography, Telematics and

Navigation"

Barcelona, Spain

E-mail: infosg@ideg.es

Internet: www.setmanageomatica.ideg.es

16.-22. februar, 2003

12. Internationale Geodaetische Woche

Innsbruck, Austria

E-mail: geodaetischewoche@uibk.ac.at

Internet:

http://geiodaesie.uibk.ac.at/geod_wo.html

18. – 20. februar, 2003

Performance of Construction Materials in the New

Millennium – International conference

Kairo, Egipt

E-mail: icpcm@ucalgary.ca

Internet: www.ucalgary.ca/~icpcm/

24. – 28. februar, 2003

International Workshop on Visualization and

Animation of Reality-based 3D Models

Tarasp-Vulpera, Switzerland

E-mail: agruen@geod.baug.ethz.ch

Internet:

www.photogrammetry.ethz.ch/tarasp_workshop/

2. – 5. marec, 2003

The Geospatial Information & Technology

Association's (GITA) Annual Conference

San Antonio, Texas, USA

E-mail: info@gita.org

Internet: www.gita.org

4. – 6. marec, 2003

Geo-evenement 2003 – 15th European

GeoInformatic Encounter

Paris, France

E-mail: info@ortech.fr

Internet: http://www.geo-evenement.com

5. – 7. marec, 2003

5th International Symposium on Steel Bridges –

ECCS Symposium

Barcelona, ·panija

E-mail: ascem@fonocom.es

Internet: www.ascem.org/5symposium-steel-

bridges

6. – 9. marec, 2003

Energy Globe Awards 2003 – Energiesparmesse,

including the prestigious Energy Globe Awards

Wels, Avstrija

E-mail: office@esv.or.at

Internet: www.energyglobe.at

1.-3. april, 2003

3rd International Conference on Computer Vision

Systems "ICVS'03"

Graz, Austria

E-mail: lucas.paletta@joanneum.at

Internet: http://dib.joanneum.at/icvs03

3. – 4. april, 2003

3rd International Postgraduate Research

Conference in the Built and Human Environment

Lizbona, Portugalska

E-mail: M.Hamblett@salford.ac.uk

Internet: www.scpm.salford.ac.uk/bf2003

7. – 10. april, 2003

11th Rinker International Conference on

Deconstruction and Materials Reuse

Gainesville, Florida-ZDA

E-mail: chini@ufl.edu

Internet: www.cce.ufl.edu/rinker11

8. – 12. april, 2003

International Congress "Enter the Past -The E-way

into the four Dimensions of Cultural Heritage"

Vienna, Austria

E-mail: bor@gku.magwien.gv.at

Internet: www.archaeologie-

wien.at/caa2003/caa2003.htm

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV
NOVEMBER 2002 – AVGUST 2003

KOLEDAR
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12. – 17. april, 2003

ITA World Tunneling Congress 2003

Amsterdam, Nizozemska

E-mail: info@wtc2003.nl

Internet: www.betonvereniging.nl/wtc2003

13. – 17. april, 2003

Building Fairs Brno 2003

International Building Fair

Attracts aroud 90,000 visitors, with exhibitors

from some 22 countries

Brno, âe‰ka

Internet: www.bcc.cz

13. – 17. april, 2003

FIG Working Week 2003

XXVI General Assembly

125th Anniversary of the International Federation

of Surveyors

INSG (IGN), Marne la Vallée, Paris, France

Info: FIG Office, Denmark

E-mail: markku.villikka@fig.net,

figww2003@regards-international.com

Internet: www.fig.net,

www.regardsinternational.com/figwww2003.html

22. – 25. april, 2003

GNSS 2003 – The European Navigation Conference

Convention Center Graz, Austria

E-mail: office@gnss2003.com

Internet: www.gnss2003.com

24. – 26. april, 2003

AGILE 2003: The Science behind the Infrastructure

6th AGILE Conference on Geographic Information

Science

Lyon, France

E-mail: robert-laurini@lisi.insa-lyon.fr

Internet: http://agile2003.insa-lyon.fr

BELEÎKA

Sporoãila s podatki o slovenskih in tujih simpozijih

po‰iljajte po elektronski po‰ti na naslov: msg@izs.si.
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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@


