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BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

P
olovica leto‰njega leta je tako rekoã za nami in zdaj Ïe lahko ugotovimo, da nam je nova

sistemska zakonodaja prinesla ogromno dodatnega dela, kak‰nih veãjih koristi pa ‰e ni

videti. Vedno bolj se kaÏe, da so bile na‰e ‰tevilne pripombe in amandmaji v ãasu pri-

prave obeh zakonov ‰e kako upraviãeni, vendar Ïal veãinoma zavrnjeni. Tako se zopet ponavlja

stara zgodba, da se s podzakonskimi akti posku‰a popravljati zakon, namesto da bi pravilniki

sluÏili predvsem prijaznemu izvajanju zakona v vsakdanji praksi.

Ne glede na zgornje ugotovitve InÏenirska zbornica Slovenije vlaga veliko truda v pripravo oz.

pregled vseh pravilnikov, ki so vezani na javna pooblastila zbornice ali so po na‰em mnenju

pomembni za delo ãlanov. Ne smemo namreã pozabiti, da so naloge in odgovornosti poobla-

‰ãenih inÏenirjev in arhitektov po novem ZGO in ZUreP bistveno veãje kot po starem zakonu.

Zato posveãamo posebno pozornost Pravilniku o vsebini projektne dokumentacije in Pravilniku

o minimalnih tarifnih pogojih.

V ta namen smo pripravili tudi okroglo mizo, kjer so nam predstavniki bavarske inÏenirske

zbornice predstavili njihove izku‰nje pri uporabi tarifnega pravilnika HOAI.

Dejstvo je, da obstajajo v nekaterih drÏavah EU tudi doloãena nasprotovanja enotnim tarifnim

pogojem, vendar je bilo iz predstavitve in razprave zakljuãeno, da je vsekakor zaradi za‰ãite

javnega interesa, stroke in uporabnikov najbolje, da se v skladu z novim ZGO pripravijo in s

strani vlade potrdijo minimalni tarifni pogoji, ki bodo ostali veljavni tudi po vstopu v EU. 

Ker prihajamo v ãas poletnih dopustov, vam Ïelim prijetne poãitnice, potem pa vas polne novih

moãi zopet vabim k tvornemu sodelovanju pri ‰tevilnih nalogah, ki nas ãakajo v nadaljevanju.

Spo‰tovani
ãlani zbornice!
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Z
akon o graditvi objektov je zadolÏil zborni-

co, da pripravi predlog minimalnega tarif-

nega pravilnika (v nadaljevanju MTP), ki ga

bo na predlog Ministrstva za okolje, prostor in

energijo sprejela Vlada RS. Skladno z zadolÏitvijo

potekajo na zbornici Ïivahne aktivnosti. Za pripra-

vo predloga minimalnega tarifnega pravilnika je

zadolÏena Projektna skupina za tarifne pogoje,

ki deluje Ïe dlje ãasa in jo vodi g. Franc Peãovnik,

univ. dipl. inÏ. str., iz MST. Delo, v katerega so

vkljuãeni predstavniki vseh matiãnih sekcij, poteka

v delovnih podskupinah, loãenih po strokah.

V okviru poteka izdelave predloga MTP je 11. junija

v prostorih zbornice potekala OKROGLA MIZA z

naslovom »HONORARORDNUNG FÜR ARCHI-

TEKTEN UND INGENIEURE (HOAI) KOT OSNOVA

ZA SLOVENSKI MINIMALNI TARIFNI PRAVILNIK«,

saj je bilo Ïe pred ãasom odloãeno, da se kot osno-

vo za pripravo predloga MTP upo‰teva nem‰ke

MTP oz. t.i. HOAI.

Okrogle mize so se udeleÏili predstavniki bavar-

ske inÏenirske zbornice (predsednik prof. dr. Karl

Kling, pravnik dr. Andreas Ebert), predstavniki

MOPE (drÏavni podsekretar dr. Mirko Pregl, dr.

Peter Ga‰per‰iã) in predstavniki na‰e zbornice.

Predstavniki Bavarske inÏenirske zbornice so nam

obrazloÏili namen HOAI in predstavili njegove pre-

dnosti in pomanjkljivosti. Namen HOAI bi lahko

kratko in jedrnato predstavili v naslednjih 9 toãkah:
■ HOAI za kakovostne idejne nateãaje in javne

razpise za storitve,
■ HOAI za kvaliteto naãrtovanja, gradbenega nad-

zora in izvedbe,
■ HOAI za visok nivo transparentnosti storitev in

stro‰kov,

Minimalni tarifni pogoji za
arhitekte in inÏenirje
Garancija za ohranitev gradbene kulture in kakovosti Ïivljenja
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■ HOAI za po‰teno pogodbeno nagrajevanje v

skladu z rezultati dela,
■ HOAI za nacionalna standardna pravila o regu-

laciji storitev in plaãilih,
■ HOAI za zanesljivo naãrtovanje javnih in zaseb-

nih objektov,
■ HOAI za neodvisno naãrtovanje v korist druÏbe,
■ HOAI za skladnost z zakonodajo Evropske unije,
■ HOAI za visoko gradbeno kulturo.

HOAI je reakcija na diskusijo, ki je potekala v 70-

ih letih na temo za‰ãite skupne blaginje, varstva

potro‰nika in javnega interesa v povezavi s poklic-

nimi storitvami neodvisno delujoãih projektantov

kot tudi z razumevanjem tega poklicnega statusa.

HOAI doloãa minimalni nivo cen in je zavezujoã za

vse, ki ponujajo storitve naãrtovanja.

HOAI zagotavlja enakomerno preskrbo trga s

storitvami inÏenirjev in arhitektov in s svojo stal-

no dopolnjevano strukturo storitev inÏenirjev in

arhitektov omogoãa strokovno in kakovostno

naãrtovanje in svetovanje. HOAI je uãinkovit in‰-

trument, ki spodbuja tekmovalnost v postopku

oddaje storitev, saj tako nacionalno kot interna-

cionalno prepreãuje morebitno Ïeleno ‰kodljivo

konkurenco cen. HOAI zagotavlja kakovost proce-

sa naãrtovanja in izvedbe, saj omogoãa transpa-

rentnost med ceno, storitvijo in kvaliteto, in

sicer tako naroãniku kot uporabniku. HOAI omo-

goãa naroãniku potrebno kontrolo za pomembne

investicije in garantira celotno kontrolo stro-

‰kov. HOAI projektantu svobodnega poklica omo-

goãa neodvisnost delovanja v smislu prevzete

zaupne obveze v odnosu do naroãnika. HOAI

zagotavlja minimalno kvaliteto storitev in nudi

tako proizvajalcem kot uporabnikom inÏenirskih

storitev pravno varnost in jamstvo za vi‰ino

investicije ter sluÏi v drÏavah Evropske unije kot

smernica za oblikovanje cen na trgu izdelave

projektov in storitev.

Predstavniki Bavarske inÏenirske zbornice so bili

zelo jasni v dveh stvareh:

1. HOAI (MTP) JE LE TAKO
DOBER, KOT JE DOBRO
NAREJEN.

Tudi nem‰ki HOAI ni optimalen, saj tudi Nemci

sami opaÏajo pomanjkljivosti in ga stalno dopol-

njujejo.

Ena na veãjih pomanjkljivosti nem‰kega HOAI

je na primer dejstvo, da ne vsebuje doloãil za

doloãitev cene za izdelavo naãrtov (honorarja)

za prenovo starih zgradb, pri katerih se ohrani

lupina zgradbe. Da je pomanjkljivost precej‰nja in

zadrega dokaj velika, pove dejstvo, da je v Nemãiji

veliko ‰tevilo zgradb, starih 80 in veã let, potreb-

nih sanacije, medtem ko gradnja novih stavb zara-

di vsesplo‰ne recesije stagnira oziroma celo pada.

HOAI resda vsebuje doloãila, da je cena za izdela-

vo naãrtov za prenovo objekta 20 do 30 % vi‰ja

od cene za nov objekt, pri ãemer velja spodnja

meja 20 % za primer srednje zahtevnega objekta.

Nikjer pa ni doloãeno, kolik‰en je ta odstotek v

primeru manj zahtevnega in enostavnega objekta.

Ravno tako ni analize trga, ki bi pomanjkljivost v

preteÏni meri lahko odpravila. Problem pa ni le v

odstotku. Problem je tudi v tem, da so osnova za

izraãun cene po HOAI gradbeni stro‰ki investicije,

pri ãemer le-teh v tem primeru ni, torej tudi ni

osnove za doloãitev honorarja. 

HOAI-ju se tudi v Nemãiji zaradi neposredne

povezave vi‰ine honorarja in investicije oãita

spornost, saj je tudi v Nemãiji prisoten dvom v

racionalnost re‰itev v izdelanih naãrtih oz. dvom,

da projektant ni zastopal naroãnikovih interesov

in je (pre)drago naãrtoval. Zato je v zadovoljstvo

obeh, tako naroãnika kot projektanta, pomembno

najti ustrezno razmerje med zadostnim, t.j.

minimalnim honorarjem in ne preveliko obre-

menitvijo naroãnika, kar je naloga HOAI oz.

MTP.

2. HOAI (MTP) NE POMAGA, 
âE SE GA NE UPO·TEVA.

Tudi v Nemãiji, kjer je HOAI sprejela vlada in je

torej drÏavno priznan, se najdejo »ãrne ovce«,

ki ga ne upo‰tevajo. Vendar se mora naroãnik, ki

ni pripravljen plaãati minimalnega honorarja,

zavedati, da bo poslediãno prejel manj in slab‰o

storitev. Od HOAI (MTP) niÏji honorar pomeni

slab‰e (nepremi‰ljene, neracionalne, nekreativne)

projektne re‰itve, saj projektantu slabo plaãano

delo ne zagotavlja pogojev za kakovostno delo,

izobraÏevanje in razvoj, s ãimer ne stagnira

oz. celo nazaduje le projektant, ampak tudi

stroka in poslediãno celotna druÏba. Slabo

plaãano delo se kaÏe v veãjem ‰tevilu napak,

manj‰i prisotnosti projektanta na gradbi‰ãu, v

potrebi po odpravi storjenih napak, v stro‰kih za

njihovo odpravo (projektnih, gradbenih) in tudi

veãji porabi ãasa. Krog se sklene.

Sankcioniranje nespo‰tovanja HOAI je v Nem-

ãiji regulirano na nivoju drÏave in zbornice.

Zbornica lahko ukrepa tako kot pri nas le v prime-

ru kr‰itve posameznika, t.j. posameznika svobod-

nega poklica. Le-tega zbornica najprej opozori, pri

ãemer mora kr‰itelj podpisati izjavo, da se zave-

zuje, da kr‰itve ne bo ponovil ter zbornici povrniti

stro‰ke, ki jih je imela z njegovo obravnavo. V pri-

meru, da se kr‰itev ponovi in v primeru, ko kr‰itelj

ni posameznik ampak npr. javni naroãnik, zbornica

vloÏi toÏbo na sodi‰ãe. (Zbornica v Nemãiji nima

vpogleda v pogodbe, na osnovi katerih bi lahko

ugotovila ustreznost spo‰tovanja HOAI, zato so

nam predstavniki Bavarske inÏenirske zbornice

toplo priporoãili, da v na‰ MTP to moÏnost vkljuãi-

mo.) Kazni za kr‰itelje se gibljejo v vi‰ini od

5.000 do 250.000 EUR. Ena izmed kazni je tudi

prepoved sodelovanja na javnih nateãajih in

javnih razpisih.

Za konec lahko zakljuãimo, da so ne le v Sloveniji,

ampak tudi v Nemãiji teÏave s spo‰tovanjem

MTP. Kr‰itelji MTP so prisotni povsod in bodo tudi

v prihodnje ter vse do tedaj, dokler se v glavah

inÏenirjev in arhitektov ne bo spremenila

zavest, da s ponudbami pod MTP reÏejo druga-

ãen kruh ter ‰kodijo sami sebi in celotni dru-

Ïbi.

Zavedati se moramo tudi, da idealnega MTP ni. Je

le nek trenutni pribliÏek, ki ga je potrebno neneh-

no dopolnjevati – z novimi storitvami, z ustreznej-

‰imi razmerji procentov …

Îelimo si, da bosta resorno Ministrstvo za oko-

lje, prostor in energijo ter Vlada RS v fazi

usklajevanja in potrjevanja MTP na‰la zadostno

razumevanje za pravi namen MTP, ki bo v pove-

zavi s spremembami in dopolnitvami statuta in

novim disciplinskim pravilnikom zbornice s svoji-

mi minimalnimi doloãenimi vi‰inami honorarjev

zagotavljal visoko kakovostno delo inÏenirjev,

razvoj stroke in druÏbe, transparentnost stro-

‰kov naãrtovanja in izvedbe, in to ne le v zado-

voljstvo poobla‰ãenih inÏenirjev in arhitektov,

ampak tudi in predvsem v zadovoljstvo privat-

nih in javnih naroãnikov ter v dobrobit sloven-

ske gradbene kulture in kakovosti Ïivljenja.



1. UVOD
1.1 Namen ãlanka

Namen ãlanka je osvetliti osnove, na katerih je

zgrajen ZUreP – Zakon o urejanju prostora (UL RS

110/02), in delovanje tega zakona. âlanek je

namenjen predvsem ãlanstvu zbornice, nekaj pa

tudi drugim bralcem, ki jih problematika urejanja

prostora zanima. To pomeni, da ne obravnavam

podrobno pravnih zapletov, ki se zgodijo pri spre-

jemanju planov med posamiãnimi ministrstvi ali v

odnosu vlada – parlament ipd. Tudi ne obravna-

vam vsebine zakona s stali‰ãa konãnega uporabni-

ka prostora, npr. odgovora na vpra‰anje: “Kako

pridem do svoje hi‰e?”

InÏenir ali drug strokovnjak, ki se ukvarja s pro-

storom, se mora znajti v tem zakonu, tudi ãe pre-

teÏno deluje v “obmoãju” Zakona o graditvi objek-

tov.

1.2 Pojem “urejanje prostora”

Zakon se imenuje “Zakon o urejanju prostora”,

ãeprav se ne ukvarja s ãi‰ãenjem ali pospravlja-

njem javnih ali zasebnih povr‰in oz. z drugimi

aktivnostmi, ki nas pripeljejo do “urejenega pro-

stora”.

Izraz “urejanje prostora” je Ïe veã desetletij v slo-

ven‰ãini v rabi kot terminus technicus in je prevod

nem‰ke besede “Raumordnung“ ali francoske

besedne zveze “amenagement de territoire”. Ti

pojmi vkljuãujejo izdelavo in sprejemanje razliãnih

prostorskih (urbanistiãnih) dokumentov, uvedbo

razliãnih ukrepov prostorske (zemlji‰ke) politike,

pa tudi izdajanje splo‰nih dovoljenj ipd. 

Angle‰ãina kot sicer najbolj raz‰irjen jezik nima

izraza, ki bi pokrival “urejanje prostora”, zato je

prevod oteÏen. Tudi na‰e “Ministrstvo za okolje in

prostor” prevajamo v “Ministry of environement

and spatial planning”, kar ni dobesedni prevod. Pa

tudi “spatial planning” ne pove AngleÏu ali

Ameriãanu niã in hoãe ta izraz spremeniti v

“urban” ali “regional planning”, vendar pa je v

vseh evropskih (EU) skupnih uradnih dokumentih

“spatial planning” Ïe uveljavljen izraz.

1.3 Dosedanji zakoni tega podroãja

Izraz “urejanje prostora” je bil pri nas Ïe prej v

uporabi, saj smo Ïe pred tem zakonom imeli velja-

ven Zakon o urejanju prostora (UL SRS 18/84).

Sedanji ZUreP je torej nasledil in nadomestil tri

oziroma pet zakonov (prvi trije so bili pomembni

sistemski zakoni):

1. Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS ‰t.

18/84 in 15/89);

2. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v

prostor (Uradni list SRS ‰t. 18/84, 37/85,

29/86 in Uradni list RS ‰t. 26/90, 3/91, 18/93,

47/93, 71/93, 44/97 in 9/2001 — ZPPreb);

3. Zakon o stavbnih zemlji‰ãih (Uradni list RS

‰t. 44/97),

4. Zakon o planiranju in urejanju prostora v

prehodnem obdobju (Uradni list RS ‰t. 48/90

in 85/2000);

5. Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni

list SRS ‰t. 26/74 in 42/86);

2. ZUreP in ZGO
2.1 Povezava z Zakonom o graditvi objektov

ZUreP je bil namenoma sprejet hkrati z novim

Zakonom o graditvi objektov (ZGO). 

Medtem ko se “prostorska zakonodaja” ni prenovi-

la od leta 1984, se je ZGO sistemsko prenavljal.

Praktiãno nov ZGO je bil sprejet leta 1996 s spre-

membami veãjega dela teksta (UL RS 59/96). Kljub

temu so ZGO v zadnjih letih prikljuãili vlaku preno-

ve “prostorske zakonodaje”. 

ZUreP in ZGO imata povezano izrazoslovje in pro-

cedure, razen kjer so te doloãbe konfliktne.

Ilustrativno lahko reãemo, da ZUreP konãa svojo

tematiko pri sprejemu najniÏjega “prostorskega

akta” (prostorski red obãine), ZGO pa zaãne svojo

tematiko pri “gradbenem dovoljenju” in nadaljuje

preko gradnje, nadzora in drugih detajlov. 

2.2 Skupni pojmi ZUreP in ZGO

Ob zakona imata nekaj skupnih izrazov, ki oznaãu-

jejo iste pojme (dokumente, procedure, ipd.).

Nekaj izrazov pa lahko zavede bralca, ker so

podobni, pomenijo pa popolnoma druge stvari.

AKTUALNO –  S ISTEMSKA ZAKONODAJA
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Postopki po novem ZUreP-1

mag. Andrej Prelov‰ek, univ. dipl. inÏ. arh.
Matiãna sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov

Slika 1: V sredini so navedeni nekateri pomembni skupni izrazi, levo in desno spodaj pa izrazi, ki

so podobni, vendar oznaãujejo razliãne pojme in jih je treba pozorno razlikovati.

RazmnoÏevanje diagramov re‰itev brez predhodnega
soglasja avtorja prispevka ni dovoljeno!
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2.3 Nastajajoãi podzakonski akti

Oba zakona bosta s svojo veljavo konkretizirana

‰ele z uveljavitvijo podzakonskih aktov (navodil in

pravilnikov), ki so trenutno v izdelavi. Za ZUreP je

potrebno sprejeti 20 podzakonskih aktov, za ZGO

pa 13.

3. ZAKON O UREJANJU 
PROSTORA

3.1 Struktura ZUreP 

ZUreP ima naslednja poglavja:

Prvi del: splo‰ne doloãbe

Prvi razdelek temeljne doloãbe

Drugi razdelek pristojnosti na podroãju

urejanja prostora

Drugi del: prostorsko naãrtovanje

Prvi razdelek: skupne doloãbe

Drugi razdelek: drÏavni prostorski akti

Tretji razdelek: regionalna zasnova

prostorskega razvoja

âetrti razdelek: obãinski prostorski akti

Tretji del: prostorski ukrepi

Prvi razdelek: zaãasni ukrepi za zavarovanje

urejenja prostora

Drugi razdelek: zakonita predkupna pravica

obãine

Tretji razdelek: razlastev in omejitve lastninske

pravice

âetrti razdelek: komasacija

Peti razdelek: ukrepi pri prenovi

âetrti del: opremljanje zemlji‰ã za

gradnjo

Peti del: sistem zbirk prostorskih

podatkov in poroãilo o stanju

na podroãju urejanja

prostora

·esti del: opravljanje dejavnosti na

podroãju prostorskega

naãrtovanja

Sedmi del: nadzorstvo in kazenske

doloãbe

Osmi del: prehodne in konãne doloãbe

3.2 Prostorski akti

Prostorski akti so v ZUreP povezani v hierarhiãno

odvisni sistem. To je pri tovrstnih aktih obiãaj tudi

v tujih zakonih in tudi v do sedaj veljavnih zakonih

v na‰i deÏeli.

Na sliki so razvidni prostorski akti, ki jih sprejema

drÏava (parlament ali vlada), in tisti, ki jih spreje-

ma obãina (obãinski svet).

Kot reãeno, so prostorski akti v hierarhiãnem

odnosu. To pomeni, da mora biti “niÏji” akt (kon-

kretnej‰i, v podrobnej‰em merilu) skladen z “vi‰-

jim” aktom (splo‰nej‰im, v splo‰nem merilu). f
Slika 3: ZUreP — sistem prostorskih aktov

Slika 2: Na levi so prikazani predvideni podzakonski

akti ZUreP, na desni pa akti ZGO. (tematika je le

nakazana, celotni naslovi bi bili predolgi)
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Tako mora biti Prostorski red Slovenije skladen s

Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Strate-

gija prostorskega razvoja obãine mora biti v skla-

du s prej navedenima aktoma. Prostorski red obãi-

ne mora biti skladen s prej omenjeno strategijo

obãine. Obãinski lokacijski naãrt mora biti skladen

s prostorskim redom obãine. Nekateri odnosi so

sicer zapleteni (regionalna zasnova prostorskega

razvoja, prostorski red Slovenije, drÏavni lokacij-

ski naãrt), vendar v tem prispevku teh odnosov ne

pojasnjujem podrobneje.

3.2.1 Vsebina prostorskih aktov — od doseda-

njih k novim

Vsebina novih prostorskih aktov je (vsaj pri neka-

terih aktih) podobna dosedanjim prostorskim

aktom. Poznavanje te podobnosti je pomembno

zaradi dveh dejstev:
■ v relativno dolgem prehodnem obdobju bo vãa-

sih dosedanji akt moral hkrati veljati z “vi‰jim”

ali “niÏjim” novim aktom,
■ kadar je vsebina podobna, je priãakovati manj

teÏav in odpora pri sprejemanju novega akta,

saj so vsebinske odloãitve poveãini Ïe sprejete

z dosedanjim aktom.

3.2.2 Lokacijski naãrti – LN

Lokacijski naãrt je posebej opisan, saj je hierarhiã-

no najniÏji, po merilu najbolj natanãen in zato

posebno blizu tehniãnim strokovnjakom, kot so

npr. ãlani zbornice.

Lokacijski naãrt je nasledek dosedanjih “prostorsko

izvedbenih naãrtov” iz dosedanjega zakona (Zakon

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor –

1984). Lokacijski naãrt je osnova za nekatere pro-

storske ukrepe, opisane v zakonu. Na njega se veÏe

program opremljanja in urbanistiãna pogodba,

moÏen je tudi pogojno veljaven lokacijski naãrt. Od

drugih prostorskih aktov pa ga po novem zakonu

razlikuje njegova “zaãasna” veljavnost. Lokacijski

naãrt naj bi bil potem, ko je izvedba (gradnja) konã-

na, pravno ukinjen (razveljavljen). Ta izgrajeni pro-

stor se potem “ureja” z obiãajnim prostorskim

redom obãine – posamiãne nove pobude, nove zida-

ve in prostorske ureditve se omogoãa in dovoljuje

na podlagi prostorskega reda. 

3.3 Lokacijska informacija 

Pojem lokacijske informacije zaseda v ZUreP en

ãlen – 80. ãlen. V njem je opisano, kdo da obãanu

lokacijsko informacijo, kaj vsebuje in podobne

podrobnosti.

V ZGO je lokacijski informaciji dan velik pomen. Ta

dokument je pogoj za gradnjo enostavnega objek-

ta. Lokacijska informacija je tudi “vhodni” podatek

f

Slika 5: Lokacijski naãrt in prostorski ukrepi.

Slika 4: Prehod vsebin iz sedaj veljavnih

aktov v predvidene nove prostorske akte.

Slika 6: Vloga in pomen “lokacijske informacije”.

AKTUALNO –  S ISTEMSKA ZAKONODAJA
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in obvezni dokument za izdelavo projekta za

“manj zahtevne” in “zahtevne” objekte.

Zanimivo je, da so lokacijsko informacijo vkljuãili

tudi novonastajajoãi zakoni: Zakon o posredova-

nju nepremiãnin in Zakon o zemlji‰ki knjigi.

Vendar pa lokacijska informacija iz ZUreP ne nudi

tistih vsebin, ki bi bile potrebne za uporabo v ZGO

in ostalih dveh zakonih. Ker je dokument obvezen

in malo uporaben, gre pri tem za precej‰en nespo-

razum, ki ga bo ministrstvo verjetno moralo na

nek inovativen naãin razre‰iti. 

3.4 Pooblastila in licence

V ‰estem delu ZUreP je opisano “opravljanje

dejavnosti na podroãju prostorskega naãrto-

vanja”. Pomembno za sedanje in bodoãe strokov-

njake na tem podroãju je, kako se vkljuãujejo v

delo, kak‰ne kvalifikacije morajo imeti.

To poglavje je treba brati skupaj z ustreznim

poglavjem v ZGO.

Interpretacija obeh zakonov prav na tem podroãju

ni definitivna. Zaenkrat lahko prikaÏemo, kdo

lahko izdeluje posamezne prostorske akte ali nji-

hove dele.

3.5 Prehodno obdobje

Prehodno obdobje za pripravo novih aktov je

dovolj dolgo, izteãe se nekje leta 2007.

V tem ãasu je treba pripraviti nov tip prostorskih

aktov in sicer po hierarhiãnem zaporedju.

Najprej bo ministrstvo pripravilo Strategijo pro-

storskega razvoja (SPRS), po sprejemu te bo spre-

jet Prostorski red Slovenije (PRS). Potem zaãnejo

obãine pripravljati svoje strategije prostorskega

razvoja in za tem prostorske rede.

Prav tako se lahko “dopolnjujejo in spreminjajo”

vsi do sedaj veljavni akti.

Takoj z uveljavitvijo zakona pa so nehali veljati

“urbanistiãni redi”, sprejeti ‰e po starem zakonu o

urbanistiãnem planiranju iz leta 1967. Na teh

obmoãjih ni moÏno izvajati posegov v prostor.

Lokacijske naãrte, tako drÏavne kot tudi obãinske,

se lahko po sedanji “neuradni interpretaciji”

(kompendij odgovorov ZUreP — februar 2003) pri-

pravlja in sprejema Ïe takoj, torej ‰e preden so

sprejeti vsi prej na‰teti akti.

Slika 8: Prehodno obdobje.

Slika 7:

Delovna podroãja licenc.



NOV ZGO-1 NAM JE PRINESEL VRSTO NOVIH

RE‰ITEV. ENA OD OSNOVNIH ZAHTEV, KI

IZHAJA ÎE IZ TEZ OB NJEGOVEM

NASTAJANJU, JE:

• postopki za pridobivanje gradbenega dovolje-

nja naj bodo poenostavljeni.

Te poenostavitve so se doloãila v ZGO-1 lotila pred-

vsem z vpeljavo enega samega uradnega postop-

ka, v katerem je udeleÏen investitor. Lokacijskega

dovoljenja ni veã. Prostorsko naãrtovanje je nalo-

ga drÏave in obãine (lahko tudi na pobudo investi-

torja). Tako bi z izdelanimi prostorskimi izvedbeni-

mi akti (PIA), ki jih doloãa Zakon o urejanju prosto-

ra (ZUreP), bodoãi investitor preko bistvenega

dokumenta “lokacijske informacije« (LI) dobil

osnovne pogoje za graditev. LI je dokument, ki ga

izda obãina ali republika in le povzema pogoje in

re‰itve iz PIA, prostorskega reda ali lokacijskega

naãrta. ZGO-1 je skupaj z ZUreP-1 ukinil tudi instru-

ment “priglasitve del”, tako da imamo le kategori-

jo objektov, za katere je za gradnjo potrebno

gradbeno dovoljenje, in objekte, za katere gradbe-

no dovoljenje ni potrebno.

Zakonodajalec pa je skozi osnovno tezo “poeno-

stavljanja” spoznal, da je potrebno kljub temu za

posamezne objekte, predvsem glede na zahtev-

nost, doloãiti specifiãne procedure in poseben

obseg dokumentacije, ki nas pripeljejo do pridobi-

tve gradbenega dovoljenja.

Namen tega prispevka ni, da bi polemiziral z neka-

terimi re‰itvami, ki bodo pomenile en uradni

postopek, v resnici pa zahtevale enake korake kot

do sedaj, ob bistveni veãji negotovosti investitor-

ja. Prav tako bo praksa pokazala, ali ni ZGO-1 v pri-

meru enostavnih in tudi manj zahtevnih objektov

nekaterih stvari le preveã poenostavil. Dejstvo pa

je, da so ob osnovni ideji poenostavljanja postale

procedure in zahteve za pripadajoão dokumenta-

cijo v samem ZGO-1 izjemno nepregledne in razpr-

‰ene preko osnovnih poglavij Zakona. 

Kot inÏenir tehniãne stroke z izku‰njami iz prakse

sem posku‰al zapletene zakonske dikcije prikazati

z diagrami poteka. Pri nastajanju tega gradiva so

se pojavile nekatere dileme. Nekaj jih je bilo

razjasnjenih tudi ob pomoãi MOPE, nekaj pa jih je

ostalo. Prav gotovo se jih bo nekaj ‰e pojavilo.

Vesel bi bil, ãe se bi ob tem gradivu pojavila nova

vpra‰anja in seveda ustrezne re‰itve. Îe na osnovi

nekaj predavanj in razgovorov, ki smo jih imeli v

IZS, pa tudi pri uporabnikih zakona, lahko sklepam,

da bi bilo tak‰no gradivo primerno Ïe pri nastaja-

nju zakona, saj bi lahko tudi pisanje zakona podre-

dili proceduram. âe drugaãe ne, pa bi bilo lahko

tako gradivo razlaga ali priloga zakona. Upam, da

bo ta prispevek vsaj zaãetek v tem smislu.

AKTUALNO –  S ISTEMSKA ZAKONODAJA
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Re‰itve novega ZGO-1 
prikazane z diagrami poteka

Ivan Leban, univ. dipl. inÏ. el. 
Predsednik UO matiãne sekcije elektro inÏenirjev

VRSTA GRADNJE REKONSTRUKCIJA
RU·ITVE

NADOMESTNA GRADNJA

NOVOGRADNJA

ZAHTEVNOST 
OBJEKTA

MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI ZAHTEVNI OBJEKTIENOSTAVNI OBJEKTI

OBJEKTI Z VPLIVI NA 
OKOLJE

OBJEKTI REPUBLI·KEGA 
POMENA

lahko lahko lahko

VRSTA GRADENJ

ZAHTEVNOST OBJEKTOV

OBJEKT

NAâIN UREDITVE
OBMOâJA GRADITVE

OBJEKTA

PROSTORSKI REDLOKACIJSKI NAâRT

SOGLASJA

pripravi
upravni organ

Slika 1: Vrsta gradenj in zahtevnost objektov Slika 2: Naãin ureditve obmoãja graditve objekta

RazmnoÏevanje diagramov re‰itev brez predhodnega
soglasja avtorja prispevka ni dovoljeno!
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V diagramih sem se omejil na procedure, ki so

izrazito vezane le na ZGO-1, in delno na osnove, ki

jih doloãa ZUreP-1. Diagrami celotnega investicij-

skega procesa so ob‰irnej‰i in kompleksnej‰i, saj

zajemajo procedure in dokumentacijo od ideje do

realizacije, vkljuãujoã tudi “predhodna dela za

investicijo” in “investicijsko dokumentacijo”, ki jih

ZGO-1 ne obravnava, so pa nujni del vsake gradi-

tve. Za del graditev pa so celo obveza po Zakonu o

javnih naroãilih (ZJN) in pripadajoãih podzakon-

skih aktih. Prav tako niso prikazani postopki, ki jih

predvideva pri naãrtovanju v prostoru ZUreP-1, saj

bi praviloma moral investitor priti v prostor, kjer

je ta dokumentacija Ïe narejena in sprejeta.

Komentarji so podani za posamezen prikazan list.

Upo‰tevane so vse predvidene bodoãe re‰itve in

ne povzemajo vrste kompliciranih predhodnih

doloãb tako ZUreP kot ZGO-1.

• Na sliki 1 je prikazana delitev po vrstah gra-

denj in zahtevnosti objekta. Vsaka zahteva

nekoliko prilagojeno dokumentacijo in

postopke.

Novi ZGO-1 je predvsem “zahtevnost objekta”

postavil kot enega od osnovnih kriterijev (v

diagramih “kretnic”), po katerih speljemo posa-

mezen postopek. Poleg osnovne delitve na eno-

stavne, manj zahtevne in zahtevne objekte (deli-

tev doloãa Ïe ZGO-1, natanãneje pa pripadajoãi

pravilnik) na tej sliki prikaÏem ‰e posebno ovre-

dnotenje objektov glede na vplive okolja. Poseben

postopek so si zasluÏili tudi objekti republi‰kega

znaãaja, ki jih prav tako doloãa poseben pravilnik.

• Slika 2 prikazuje drugo delitev, ki jo ZGO-1

predvideva kot osnovno za odloãitev, po kateri

poti se odvija postopek za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja. Glede na naãin ureditve

obmoãja graditve objekta loãimo ureditev z

dvema vrstama PIA: lokacijskim naãrtom

(LN) in prostorskim redom (PR).

Zakonodajalec predvideva, da bo vso aktivnost

pridobitve pogojev in soglasij uredil Ïe pri izde-

lavi LN, zato v primeru izdelanega LN ne zahte-

va soglasij na PGD. V primeru izdelanega PR

(dokument je bolj groba doloãitev namembno-

sti) pa zahteva popolno proceduro z doloãitvijo

soglasjedajalcev, doloãanjem projektnih pogo-

jev in pridobitvijo soglasij.

• Slika 3 prikazuje postopke v primeru eno-

stavnih objektov. Postopek se priãne s tem, da

mora investitor sam preveriti, ali je naãrtovani

objekt “enostaven objekt” (v skladu s pravilni-

kom). âe je odgovor pritrdilen, zaprosi za

“lokacijsko informacijo” (LI). Iz LI ugotovi, ali je

nameravana gradnja skladna s pogoji. âe je,

potem ni potrebno gradbeno dovoljenje. Po

ZGO-1 ni potrebno tudi nobenega PZI, v resnici

pa bo tudi za take objekte potreben skromen

(po vsebini neuraden) PZI.

âe so odstopanja le v dimenzijah, je potrebno za

enostavni objekt izdelati PGD. ZGO-1 sicer govori o

“idejnih zasnovah”, kar pa ni ravno dosledno (idej-

ne zasnove imajo drug namen in vsebino), verjet-

no bi bilo prav “v obsegu idejnih zasnov”. Iz same-

ga ZGO-1 ni popolnoma jasno ali – in kako – na tak

PGD pridobivamo soglasja. Po splo‰ni delitvi

postopkov glede na PIA (prostorski izvedbeni akt),

bi lahko prevzeli, da v primeru, da je bil izdelan

f

ENOSTAVNI OBJEKTI

PRIDOBITEV LOKACIJSKE 
INFORMACIJE

ALI JE OBJEKT V 
SKLADU Z PZA

ALI JE PREDVIDENA 
GRADNJA V SKLADU Z 

IPA

PZI   ?

PGD
(idejne zasnove)

PZI

PID

GRADBENO 
DOVOLJENJE

UPORABNO 
DOVOLJENJE

GRADBENO 
DOVOLJENJE NI 

POTREBNO

NE

POSTOPEK ZA MANJ 
ZAHTEVNE OBJEKTE

PRILAGODITEV 
SKLADNOST Z IPA

ENOST. OBJ.
NA OBJEKTIH 
GOS. JAVNE 

INFRAST.

DA

UPORABNO 
DOVOLJENJE NI 

POTREBNO

PZA-Pravilnik
 zahtevnosti 
 objekta

IPA-Izvedbeni
 prostorski akt

Legenda:

DA
zaprosi
investitor 
ali projektant
izda upravni 
organ

doloãi investitor

SOGLASJA PRISTOJNIH  
SOGLASODAJALCEV

*

NE NE

odstop
dimenzij

SOGLASJALOKACIJSKI NAâRT

LOKACIJSKA INFORMACIJA

PGD

VLOGA ZA PGD

PRIDOBITEV GD

PZI

TEHNIâNI PREGLED

UPORABNO 
DOVOLJENJE

po skraj‰anem ugotovitvenem
postopku

vsebina razliãna glede na
zahtevnost

MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI ZAHTEVNI OBJEKTI

uredi u. o.  
doloãa ZUreP

pridobi projektant
ali investitor, izda u. o.

PID, PVOO

IZJEMOMA ENOST. OBJEKTI

PVE

Slika 3: Postopek pri enostavnih objektih Slika 4: Postopek — izdelan lokacijski naãrt



12 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 02/2003

lokacijski naãrt (LN), niso potrebna soglasja, v pri-

meru, da je PIA na nivoju prostorskega reda (PR),

pa bi morali proceduro izvajati na enak naãin, kot

ga prikazujem za manj zahtevne ali zahtevne

objekte. Torej: doloãitev soglasjedajalcev, iskanje

projektnih pogojev (s katero dokumentacijo, saj je

Ïe PGD degradiran na “idejne zasnove”?), izdelava

PGD, iskanje soglasij, usklajevanje, vloga za grad-

beno dovoljenje (GD). V samem diagramu je ta del

vkljuãen le pogojno in oznaãen z zvezdico. âe je

moje razmi‰ljanje pravilno, je ZGO-1 popolnoma

nepotrebno oteÏil “podvarianto” pri enostavnih

objektih, saj bi vse, kar ni enostavni objekt, in ãe

enostavni objekt ni v skladu z lokacijskimi pogoji

(npr. dimenzije), lahko uvrstil v postopek, ki je

predviden za manj zahteven objekt.

Gradnja enostavnih objektov na objektih gospo-

darske infrastrukture ne zahteva niti pridobitve

lokacijske informacije.

• Slika 4 prikazuje postopek, ki je potreben za

objekte, za katere je bil izdelan LN. Pri

komentarju Slike 2 sem pojasnil idejo poeno-

stavitve postopka v takem primeru. ZUreP

ureja izdelavo LN in pridobivanje soglasij zanj

ter njegovo sprejetje.

Postopek priãnemo s pridobitvijo lokacijske infor-

macije. Ta naj bi imela vse pogoje, ki bi jih morali

upo‰tevati pri izdelavi PGD. Soglasij ni potrebno

pridobivati. 

Na tej sliki je prikazano tudi splo‰no naãelo: kjer

je pridobljeno gradbeno dovoljenje, je tudi teh-

niãni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja.

Prikazana je tudi dokumentacija iz obsega tehniã-

ne dokumentacije (projekt izvedenih del – PID in

projekt za vzdrÏevanje in obratovanje objekta

(PVOO), ki jo ZGO-1 zahteva za tehniãni pregled.

Tehniãni pregled je lahko uspe‰en ali ne. âe je

neuspe‰en, je po odpravi pomanjkljivosti potre-

ben ponovni tehniãni pregled. Na tej osnovi se

izda uporabno dovoljenje. MoÏno je tudi, da se na

tehniãnem pregledu doloãi preizkusno obra-

tovanje. Po konãanem preizkusnem obratovanju

se tehniãni pregled ponovi in takrat izda uporab-

no dovoljenje.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je potrebno v

predpisanem ãasu pripraviti in vloÏiti tudi projekt

za vpis v uradne evidence (kataster stavb, kata-

ster zemlji‰ã, kataster infrastrukture).

• Slika 5 prikazuje postopek v primeru, ãe bi

bil kot PIA izdelan prostorski red. Postopek

kot priãnemo s pridobitvijo lokacijske informa-

cije. Na tej osnovi izdelamo idejno zasnovo (IZ)

(novost ZGO-1 v okviru projektne dokumentaci-

je!). Z IZ poi‰ãe projektant ali investitor pri

bodoãih soglasjedajalcih projektne pogoje. Na

tej osnovi izdela PGD. V primeru zahtevnih

objektov se izdela ‰e revizija projekta.

Investitor ali projektant zbere soglasja pri

soglasjedajalcih, ki so prej pripravili projektne

pogoje. Investitor ali projektant tudi usklajuje

neusklajena ali negativna soglasja do stanja, da

postanejo pozitivna in vloÏi zahtevo za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja. V primeru, da je

usklajevanje neuspe‰no, lahko investitor oz.

projektant zaprosi obãino oz. drÏavo za pomoã

pri usklajevanju z ˝zahtevo za doloãitev smer-

nic za projektiranje˝. Dalje teãe postopek po

f
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Slika 5: Postopek — izdelan prostorski red Slika 6: Postopek za objekte drÏavnega pomena na obmoãju, 

ki se urejajo s prostorskim redom in za objekte z vplivi na okolje
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doloãilih 55. ãlena ZGO-1, ki veljajo za objekte

drÏavnega pomena in objekte z vplivi na pro-

stor. Vsekakor lahko to moÏnost, ki ni tako

malo verjetna, ocenimo za zelo zahtevno,

zapleteno in za investitorja nepredvidljivo, saj

bo o tem, ãe lahko gradi, izvedel ‰ele po celi

vrsti akcij.

• Slika 6 prikazuje proceduro za objekte

drÏavnega pomena, ki naj bi se gradili na

podroãju, ki se ureja s prostorskim redom in

za objekte z vplivi na okolje. Procedura se

priãenja s pridobitvijo lokacijske informacije.

Na podlagi te se izdela idejni projekt. Z obema

dokumentoma zaãnemo vlogo za izdajo grad-

benega dovoljenja, ki zahteva doloãitev smer-

nic za izdelavo PGD. Na osnovi te vloge in doku-

mentacije pristojni organ (MOPE ali obãina) pri-

pravi javno razgrnitev in obravnavo. Kot rezul-

tat tega pripravi smernice, ki doloãajo: pristoj-

ne soglasjedajalce, projektne pogoje, obseg

PVO in rok za izdelavo PGD. Po teh smernicah

se izdela PGD. Ker gre v tem primeru mnogo-

krat za objekte, ki jih zadeva ZJN, je posebej

omenjena preveritev skladnosti z investicijskim

programom. Ker gre praviloma za zahtevne

objekte, investitor naroãi izdelavo revizije.

Projektant ali investitor zbere vsa zahtevana

soglasja. PGD in soglasja pomenijo dopolnitev

zahteve za gradbeno dovoljenje.

• Slika 7 prikazuje proceduro za objekte

drÏavnega pomena, ki naj bi se gradili na

podroãju, ki se ureja z lokacijskim naãrtom.

V ZGO-1 te procedure ni moÏno najti direktno.

Posredno se da razumeti, da je postopek paã

enak kot splo‰no velja za objekte, ki naj se gra-

dijo na obmoãju, ki se ureja z lokacijskim naãr-

tom. V tem primeru naj bi ‰lo za drÏavni LN. Iz

ZUreP-1 lahko povzamemo, kako pridemo do

njega. Na osnovi “projektnih re‰itev” (opomba:

tega pojma ne najdemo v pojmovniku, primer-

na dokumentacija bi bile “idejne re‰itve”, ki so

variantne re‰itve kot tehniãna osnova “predin-

vesticijske zasnove” – po ZJN) se izbere varian-

ta, ki se pripravi v lokacijskem naãrtu in se

zanjo pridobijo tudi vsa potrebna soglasja. Od

tu je postopek enak, kot na sliki 4, torej priãe-

tek z lokacijsko informacijo, izdelava PGD, brez

iskanja soglasij, razen izdelava PVO (ni nujno, a

predpostavljam, da bodo vsi objekti drÏavnega

pomena tudi objekti z vplivi na okolje), iskanje

okoljevarstvenega soglasja.

• Slika 8 prikazuje postopek v primeru vzdrÏe-

valnih del. Tu vidimo, da pri rednih in investi-

cijskih vzdrÏevalnih delih ni potrebno iskati

lokacijskih informacij in seveda ni potrebno

izdelati PGD in iskati GD. Izjema je le takrat, ko

gre za objekt, ki je kulturna dedi‰ãina. Takrat je

potrebno iskati lokacijsko informacijo in uskla-

diti dela s temi zahtevami. Tudi pri vzdrÏeval-

nih delih v javno korist ni potrebno iskati loka-

cijske dokumentacije.

• Slika 9 prikazuje postopek pri spremembi

rabe. To je gradnja, ki ne spreminja zunanjega

videza, konstrukcije in nima vplivov na okolje.

V takem primeru pridobimo LI, po kateri se

moramo ravnati pri gradnji.

• Slika 10 prikazuje postopek pri spremembi

f
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Slika 7: Postopek za objekte drÏavnega pomena na obmoãju, 

ki se urejajo z drÏavnim lokacijskim naãrtom

Slika 8: Postopek za vzdrÏevalna dela
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namembnosti: To je gradnja, kjer se ne spremi-

nja zunanji videz, poveãani pa so vplivi na oko-

lje. Tudi tu priãnemo s pridobitvijo LI. Na njeni

osnovi izdelamo PGD ter pridobimo le soglasja

tistih soglasjedajalcev, ki bi jih tak‰na gradnja

zadevala. 

• Slika 11 prikazuje postopek v primeru rekon-

strukcije. Po ZGO-1 se za rekonstrukcijo ‰teje

gradnja, kjer gre za bistvene spremembe kon-

strukcijskih elementov ali spremembe kapaci-

tet. Postopek priãnemo z iskanjem LI. Na tej

osnovi izdelamo PGD, ki mora dokazati ustre-

znost nosilnosti Ïe vgrajenih gradbenih pro-

izvodov ter predvideti, kako bomo prepreãevali

emisije prahu in nevarnih snovi pri rekonstruk-

ciji. S PGD je potrebno iskati le tista soglasja, ki

jih zahtevajo posebni zakoni.

Pri veãini postopkov je predvideno, da s PGD i‰ãe-

mo soglasja, obenem pa je biv‰i Pravilnik o

podrobni vsebini projektne dokumentacije (smi-

selno v veljavi, novi v pripravi) predpisal, da odgo-

vorni projektant podpi‰e PGD, ko so vkljuãena vsa

soglasja. Novi ZGO-1 predvideva, da se lahko

soglasjedajalcem daje v pregled le del PGD oziro-

ma posamezni naãrt iz PGD. V tem primeru bomo

morali v PGD ali njegovih delih posebej oznaãiti,

da gre za izvode (podpisane), namenjene le iska-

nju soglasij.

Prikazane slike postopkov pokrivajo veãino prime-

rov iz ZGO-1, kljub temu ostanejo ‰e nekateri nedo-

reãeni primeri – npr. dokumentacija in postopek

za ru‰enje objektov.

Verjetno bosta praksa in ãas pokazala, da bo

potrebno prikazane postopke kje korigirati oziro-

ma da sem jih iz zakona napaãno interpretiral.

Vsekakor pa naj bi ta poskus pokazal, da se da

relativno zapleten zakon in njegova doloãila prika-

zati tudi v tehniãni stroki razumljivej‰i obliki

diagramov poteka.

f
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Slika 10: Postopek pri spremembi namembnosti Slika 11: Postopek pri rekonstrukciji

Slika 9: Postopek pri spremembi rabe
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MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

·tevilka: 351-00-253/2003

Datum: 15. 5. 2003

Za izvr‰evanje doloãb drugega odstavka 35. ãlena

in drugega odstavka 50. ãlena Zakona o graditvi

objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02) izdaja minister

za okolje, prostor in energijo na podlagi drugega

odstavka 23. ãlena in 69. ãlena Zakona o drÏavni

upravi (Uradni list RS, ‰t. 52/02) v povezavi s prvim

odstavkom 205. ãlena Zakona o graditvi objektov

STROKOVNO PRIPOROâILO

o tem, kdaj se ‰teje, da ima idejna zasnova, ki

se jo priloÏi zahtevi za doloãitev projektnih

pogojev, predpisano vsebino,

kot sledi:

I.

Ker je z drugim odstavkom 50. ãlena Zakona o gra-

ditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1), ki sicer ureja

pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, med

drugim doloãeno, da mora biti zahtevi za doloãitev

projektnih pogojev priloÏena idejna zasnova,

to v povezavi z doloãbami prvega odstavka 35.

ãlena ZGO-1, ki sicer urejajo vrste projektne doku-

mentacije oziroma doloãbami drugega odstavka

navedenega ãlena, ki doloãajo, da je idejna zasno-

va skica in opis bistvenih znaãilnosti nameravane

gradnje,

p o m e n i :

1. da lahko izdela idejno zasnovo samo pravna ali

fiziãna oseba, ki sme v skladu z doloãbami 28.

ãlena ZGO-1 opravljati dejavnost projektiranja,

2. da mora projektant, ki prevzame v izdelavo idej-

no zasnovo, imenovati odgovornega projektan-

ta, ãe sam ne izpolnjuje pogojev za odgovorno

projektiranje,

3. da mora biti izdelana idejna zasnova na podlagi

podatkov iz lokacijske informacije oziroma

doloãb o izvedbenem prostorskem aktu, podat-

kov o obstojeãem stanju zemlji‰ãa in objektov,

na katere se nana‰a nameravana gradnja ter

investitorjevih podatkov o velikosti, namenu in

zmogljivosti objekta, na podlagi podatkov glede

potrebnih komunalnih prikljuãkov na posame-

zne vrste objektov gospodarske javne infra-

strukture, brez katerih objekt ne bi mogel obra-

tovati in na podlagi podatkov o priãakovanih

vplivih objekta na okolje,

4. da mora biti idejna zasnova vloÏena v mapo for-

mata SIST ISO A4 (21 x 29.7 cm), na katere prvi

strani mora biti navedeno ime oziroma firma in

sedeÏ investitorja oziroma naroãnika, vrsta in

lokacija objekta, ter datum izdelave projekta z

navedbo imena projektanta z naslovom, ‰tevil-

ka projekta, ime in priimek odgovornega projek-

tanta — poobla‰ãenega arhitekta, krajinskega

arhitekta oziroma drugega poobla‰ãenega inÏe-

nirja z njegovo identifikacijsko ‰tevilko, na

drugi strani pa da mora biti kazalo celotnega

projekta, in

5. da mora biti idejna zasnova sestavljena iz kar-

tografskega in tekstualnega dela, pri ãemer tek-

stualni del obsega opis nameravane graditve

oziroma objekta ter dejanskega in pravnega

stanja zemlji‰ãa, na katerem naj bi objekt stal,

kartografski del pa obsega kopijo katastrskega

in topografskega naãrta z vrisanim objektom in

skice tlorisa in tipiãnih prerezov, ãe gre za stav-

bo, praviloma v merilu 1 : 500, ãe gre za gradbe-

ni inÏenirski objekt pa v merilu 1 : 1000 oziroma

drugem ustrezno veãjem merilu.

II.

To strokovno priporoãilo se uporablja do uveljavi-

tve Pravilnika o podrobnej‰i vsebini projektne in

tehniãne dokumentacije, o naãinu njene izdelave in

o vrstah naãrtov, ki sestavljajo projektno doku-

mentacijo za posamezne vrste objektov.

III.

To strokovno priporoãilo je v ãasu, ko se ga upo-

rablja, obvezno za delo vseh tistih uradov, ki so

notranje organizacijske enote ter organov v sesta-

vi Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki

glede na doloãbe prvega odstavka 206. ãlena ZGO-1

nastopajo kot pristojni soglasodajalci, kar pomeni,

da lahko po prejemu pisnega poziva investitorja

oziroma projektanta, da se mu doloãijo projektni

pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja, tak‰nemu pozivu pa ni priloÏena

idejna zasnova s predpisano vsebino, na tak‰en

poziv odgovorijo, da se bo zaãelo z doloãanjem

projektnih pogojev ‰ele, ko mu bo dostavljena idej-

na zasnova s predpisano vsebino. 

Drugim organom in sluÏbam, ki glede na doloãbe

prvega odstavka 206. ãlena ZGO-1 tudi nastopajo

kot pristojni soglasodajalci in lokalnim skupnostim

oziroma njihovim gospodarskim javnim sluÏbam se

s tem strokovnim priporoãilom omogoãa, da v pri-

merih, ko prejmejo pisni poziv investitorja oziroma

projektanta, da se mu doloãijo projektni pogoji za

izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja, tak‰nemu pozivu pa ni priloÏena idejna

zasnova s predpisano vsebino, na tak‰en poziv

odgovorijo, da se bo zaãelo z doloãanjem projekt-

nih pogojev ‰ele, ko mu bo dostavljena idejna

zasnova s predpisano vsebino.

IV.

Pristojne sluÏbe ministrstev se napro‰ajo, da s tem

strokovnim priporoãilom seznanijo vse tiste urade,

ki so njihove notranje organizacijske enote ter

tiste organe v njihovi sestavi in njihove in‰pekto-

rate, ki glede na doloãbe prvega odstavka 206.

ãlena ZGO-1 nastopajo kot pristojni soglasodajalci.

V.

S tem strokovnim priporoãilom se seznanijo tudi

vse upravne enote v Republiki Sloveniji ter izposta-

ve Upravne enote Ljubljana, hkrati z naroãilom, da

takoj po tem, ko prejmejo zahtevo za izdajo grad-

benega dovoljenja in vpogledajo v posebni del pro-

jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil

zahtevi priloÏen, preverijo, ali projekt vsebuje vse

predpisane projektne pogoje s soglasji pristojnih

soglasodajalcev, z opisom, kako jih je projektant

pridobival in upo‰teval oziroma da v primeru, ãe

projekt ne vsebuje vseh predpisanih soglasij pri-

stojnih soglasodajalcev, preverijo, ali je projektant

dokazal, da so izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma

drugega stavka ãetrtega odstavka 50. ãlena ZGO-1. 

âe bo upravni organ ugotovil, da v projektu ni pri-

loÏenih pisnih pozivov tistim pristojnim soglasoda-

jalcem, katerih soglasja v posebnem delu projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja manjkajo in

kopije vroãilnic, naslovljenih na njih, ali ãe bo

upravni organ ugotovil, da so projektu sicer prilo-

Ïeni tak‰ni pozivi in kopiji vroãilnic, v nadaljevanju

postopka izdaje gradbenega dovoljenja pa bi ugo-

tovil, da iz tak‰nih pozivov in kopij vroãilnic ne

izhaja, da so izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma

drugega stavka ãetrtega odstavka 50. ãlena ZGO-1,

je upravni organ dolÏan ravnati tako, kot je po 140.

ãlenu ZUP predpisano glede predloÏitev dokazil.

·ele nato bo nadaljeval s postopkom izdaje grad-

benega dovoljenja,v nasprotnem primeru pa bo

zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnil.

VI.

Predsedniku InÏenirske zbornice Slovenije se pri-

poroãa, da s tem strokovnim priporoãilom ãimprej

seznani vse ãlane zbornice oziroma odgovorne

projektante in prostorske naãrtovalce.

VII.

To strokovno priporoãilo zaãne veljati takoj.

VSEBINA IDEJNE ZASNOVE

f
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... VSEBINA IDEJNE ZASNOVE

OBRAZLOÎITEV:

Podlaga za izdajo tega strokovnega priporoãila je

v tistih doloãbah Zakona o drÏavni upravi, ki dolo-

ãajo, da daje minister organu v sestavi njegovega

ministrstva usmeritve za njegovo delo, v doloã-

bah, da ministrstvo daje organom lokalnih sku-

pnosti strokovno pomoã s svojega delovnega

podroãja in v doloãbah, da ministrstvo na podlagi

in v okviru zakonov in drugih predpisov spodbuja

oziroma usmerja druÏbeni razvoj kot tak. Ker pa

sodijo zadeve s podroãja izdelovanja projektne in

druge tehniãne dokumentacije, namenjene za

gradnjo objektov in druge gradbene zadeve v pri-

stojnost Ministrstva za okolje, prostor in energijo,

ministrstvo pa je ob analiziranju stanja na podroã-

ju pridobivanja za gradnje potrebne dokumentaci-

je ugotovilo, da investitorji oziroma projektanti ob

vlaganju zahtev za doloãitev projektih pogojev za

izdelavo projektov za pridobitev gradbenega

dovoljenja ne ravnajo v skladu z drugim odstav-

kom 50. ãlena ZGO-1 in pozivom pristojnim sogla-

sodajalcem, da jim doloãijo projektne pogoje, ne

prilagajo idejnih zasnov oziroma ãe jih priloÏijo,

da tak‰ne idejne zasnove ne vsebujejo sestavin,

na podlagi katerih bi lahko pristojni soglasodaja-

lec doloãil projektne pogoje, je torej podlaga za

izdajo obravnavanega strokovnega priporoãila

utemeljena. 

Razlog za izdajo tega navodila je v tem, da so se

po uveljavitvi novega Zakona o graditvi objektov

(ZGO-1) najprej pojavila vpra‰anja, ali je novi zakon

sploh uredil prehodno obdobje v zvezi z izdelova-

njem projektne dokumentacije, namenjene za

gradnje, po pojasnitvi, da je tak‰no obdobje ustre-

zno urejeno z doloãbami drugega odstavka 234.

ãlena ZGO-1, pa so se doloãbe, da se do uveljavitve

izvr‰ilnega predpisa iz 5. toãke prvega odstavka

prej‰njega ãlena, to je Pravilnika o podrobnej‰i

vsebini projektne in tehniãne dokumentacije, o

naãinu njene izdelave in o vrstah naãrtov, ki

sestavljajo projektno dokumentacijo za posame-

zne vrste objektov, razlagale in uporabljale v

povsem enakih primerih razliãno. 

âeprav je s prvim odstavkom 35. ãlena ZGO-1 jasno

doloãeno, da sodi idejna zasnova med projektno

dokumentacijo, kar pomeni, da tudi njo lahko izde-

luje samo projektant, ne pa kdorkoli, in ãeprav je z

drugim odstavkom navedenega ãlena tudi opisana

vsebina idejne zasnove, s tretjim stavkom druge-

ga odstavka 50. ãlena ZGO-1 pa je tudi jasno dolo-

ãeno, da mora investitor oziroma projektant, ko

pisno pozove pristojnega soglasodajalca, da mu

doloãi projekte pogoje za izdelavo projekta za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja, tak‰nemu pozivu

priloÏiti idejno zasnovo, se je praviloma zaãelo

dogajati, da investitorji tak‰nim pozivom ne prilo-

Ïijo niãesar, ali pa da se, ãe v pozivu navedejo, da

prilagajo doloãeno dokumentacijo, ‰ele po tem, ko

pristojni soglasodajalec Ïe zaãne s pripravo dolo-

ãanja projektnih pogojev, ugotovi, da je tak‰na

dokumentacija zgolj tehniãne narave, ni pa z njo

nikjer prikazano, kje naj bi objekt, za katerega naj

bi se pridobilo gradbeno dovoljenje, sploh stal in

ali je njegova lokacija sploh v skladu s prostorski-

mi akti in kak‰ni bodo, po naravi stvari, njegovi

vplivi na okolje.

Namen obravnavanega strokovnega priporoãila je

zato na eni strani poenotenje ravnanj pristojnih

soglasodajalcev, ko prejmejo zahtevo za doloãitev

projektnih pogojev in preverjajo, ali ima tak‰na

zahteva tak‰ne predpisane (minimalne) sestavine,

da bi se sploh lahko zaãelo z doloãanjem projekt-

nih pogojev, na drugi strani pa da se v vmesnem

ãasu, dokler ne bo izdan nov pravilnik, idejna

zasnova ne v vsebinskem, ampak v koliãinskem

smislu poenostavi, to je, da se po obsegu, ne pa

glede na preglednost o tem, kaj investitor sploh

namerava zgraditi na doloãenem zemlji‰ãu, zmanj-

‰a. Ker je bil eden od temeljnih namenov novega

ZGO-1 v tem, da se »premakne« teÏi‰ãe vsebine

sedanje projektne dokumentacije iz do sedaj pre-

veã poudarjene tehniãne sfere v sfero skladnosti z

lokacijskimi pogoji, je potrebno ugotoviti, da

doloãbe sedanjega Pravilnika o podrobnej‰i vsebi-

ni projektne dokumentacije, ki se nana‰ajo na

idejni projekt, z doloãenimi poenostavitvami, v

smeri vsebine sedanje lokacijske dokumentacije,

povsem zadostujejo za namen doloãitve projekt-

nih pogojev, in da bo nato, ko bo na njihovi podla-

gi projektant izdelal projekt za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja, moÏno preveriti, ali je projektant

v projektnih re‰itvah upo‰teval projektne pogoje

in v primeru, da jih je upo‰teval, tudi izdati soglas-

je. 

S tem je to strokovno priporoãilo utemeljeno.

mag. Janez KOPAâ
M I N I S T E R

·tevilka: 351-00-229/2003

Datum: 6. 5. 2003

Vsem upravnim enotam 

v Republiki Sloveniji

in izpostavam Upravne enote Ljubljana

Za izvr‰evanje doloãb drugega odstavka 234. ãlena

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02)

izdaja minister za okolje, prostor in energijo na

podlagi prvega odstavka 49. ãlena Zakona o drÏavni

upravi (Uradni list RS, ‰t. 52/02)

NAVODILO
o tem, kdaj se ‰teje, da ima projekt za pridobitev

gradbenega dovoljenja predpisano vsebino,

kot sledi:

I.

Ker je z drugim odstavkom 234. ãlena Zakona o gra-

ditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) doloãeno, da

se do uveljavitve izvr‰ilnega predpisa iz 5. toãke

prvega odstavka prej‰njega ãlena, to je Pravilnika o

podrobnej‰i vsebini projektne in tehniãne dokumen-

tacije, o naãinu njene izdelave in o vrstah naãrtov, ki

sestavljajo projektno dokumentacijo za posamezne

vrste objektov, za projekt za pridobitev gradbenega

dovoljenja (v nadaljevanju: projekt PGD) s pred-

pisano vsebino po doloãbah tega zakona ‰teje pro-

jekt za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo

po doloãbah Zakona o graditvi objektov (Uradni list

SRS, ‰t. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, ‰t. 71/93-ZUN,

40/94-odloãba US, 69/94-odloãba US, 59/96, 45/99,

42/2000-odloãba US, 52/2000-ZGPro in 52/2000, v

nadaljevanju: ZGO), 

to v povezavi z doloãbami 57., 58. in 59. ãlena ZGO-1,

ki sicer urejajo obvezni in posebni del ter izjeme pri

posebnem delu projektov PGD,

p o m e n i :

(1) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

191. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja

izvedla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, za katerega

je sprejet prostorski izvedbeni naãrt iz druge alinee

21. ãlena oziroma od 27. do vkljuãno 32. ãlena

Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-

stor (Uradni list SRS, ‰t. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni

list RS, ‰t. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/2001-

ZPPreb in 23/2002 – odloãba US, v nadaljevanju:

ZUN) ali prostorski izvedbeni naãrt iz 41. ãlena ZUN,

za nameravano gradnjo pa je bilo izdano lokacijsko

dovoljenje pred 1. 1. 2003 oziroma je bilo oziroma bo

f
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MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

za nameravano gradnjo lokacijsko dovoljenje izdano

po 1. 1. 2003 v skladu z doloãbami 190. ãlena ZGO-1, 

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Pravilnika o podrobnej‰i vsebini projektne

dokumentacije (Uradni list RS, ‰t. 35/98, 48/98-

popr., 64/99 in 41/01, v nadaljevanju: Projektni

pravilnik) in vsebuje:

• navedbo ‰tevilke in datuma izdaje lokacijskega

dovoljenja s priloÏenim izrisom iz grafiãnega

dela prostorskega izvedbenega naãrta, ki je bil

podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen, prvi odstavek

15. ãlena ter ãetrti in peti odstavek 16. ãlena

Projektnega pravilnika;

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz druge alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(2) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

191. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja izve-

dla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, ki se ureja s pro-

storskimi ureditvenimi pogoji iz prve alinee 21. ãlena

oziroma 25. in 26. ãlena ZUN oziroma prostorskimi

ureditvenimi pogoji za sanacijo degradiranega pro-

stora iz 16. ãlena prehodnih doloãb Zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in

drugih posegov v prostor (Uradni list RS, ‰t. 18/93 in

47/93, v nadaljevanju: ZUN-âG), za nameravano grad-

njo pa je bilo izdano lokacijsko dovoljenje pred

1. 1. 2003 oziroma je bilo oziroma bo za nameravano

gradnjo lokacijsko dovoljenje izdano po 1. 1. 2003 v

skladu z doloãbami 190. ãlena ZGO-1,

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje:

• navedbo ‰tevilke in datuma izdaje lokacijskega

dovoljenja s priloÏeno lokacijsko dokumentaci-

jo, ki je bila podlaga za izdajo lokacijskega

dovoljenja in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen ter ãetrti in

peti odstavek 16. ãlena Projektnega pravilnika;

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz druge alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(3) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

191. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja izve-

dla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, ki se ureja z

zazidalnim naãrtom ali urbanistiãnim redom iz 82.

ãlena ZUN, za nameravano gradnjo pa je bilo izdano

lokacijsko dovoljenje pred 1. 1. 2003 oziroma je bilo

oziroma bo za nameravano gradnjo lokacijsko dovo-

ljenje izdano po 1. 1. 2003 v skladu z doloãbami 190.

ãlena ZGO-1, 

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje:

• navedbo ‰tevilke in datuma izdaje lokacijskega

dovoljenja s priloÏeno lokacijsko dokumentaci-

jo, ki je bila podlaga za izdajo lokacijskega

dovoljenja in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen ter ãetrti in

peti odstavek 16. ãlena Projektnega pravilnika; 

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz druge alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(4) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

54. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja izve-

dla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, za katerega je

sprejet prostorski izvedbeni naãrt iz druge alinee 21.

ãlena oziroma od 27. do vkljuãno 32. ãlena ZUN ali

prostorski izvedbeni naãrt iz 41. ãlena ZUN, 

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje:

• izris iz grafiãnega dela prostorskega

izvedbenega naãrta s priloÏenimi projektnimi

pogoji in soglasji v skladu s 6. toãko drugega

odstavka 58. ãlena ZGO-1, 

• lokacijsko informacijo, lahko pa tudi samo izris

iz prej‰nje alinee, ãe ga potrdi obãinski upravni

organ, pristojen za urejanje prostora in se ga

zato ‰teje kot lokacijska informacija in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen ter ãetrti

odstavek 16. ãlena Projektnega pravilnika;

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz tretje alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(5) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

54. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja izve-

dla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, ki se ureja s pro-

storskimi ureditvenimi pogoji iz prve alinee 21. ãlena

oziroma 25. in 26. ãlena ZUN oziroma prostorskimi

ureditvenimi pogoji za sanacijo degradiranega pro-

stora iz 16. ãlena prehodnih doloãb ZUN-âG, 

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje:

• lokacijsko dokumentacijo, izdelano v skladu s

55. ãlenom ZUN s priloÏenimi projektnimi

pogoji in soglasji v skladu s 6. toãko drugega

odstavka 58. ãlena ZGO-1, lahko pa tudi samo

naãrte oziroma prikaze iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6.

toãke drugega odstavka 58. ãlena ZGO-1,

• lokacijsko informacijo, lahko pa tudi samo

lokacijsko dokumentacijo iz prej‰nje alinee, ãe

jo potrdi obãinski upravni organ, pristojen za

urejanje prostora in se jo zato ‰teje kot lokacij-

sko informacijo in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen ter ãetrti

odstavek 16. ãlena Projektnega pravilnika;

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz tretje alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(6) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

54. ãlena ZGO-1 in se naj bi nameravana gradnja izve-

… VSEBINA PGD …

f



dla na zemlji‰ãu, ki leÏi na obmoãju, ki se ureja z

zazidalnim naãrtom iz 82. ãlena ZUN, 

‰teje, da ima projekt PGD predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu s splo‰nimi zahtevami iz 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje:

• lokacijsko dokumentacijo, izdelano v skladu s

55. ãlenom ZUN s priloÏenimi projektnimi

pogoji in soglasji v skladu s 6. toãko drugega

odstavka 58. ãlena ZGO-1, lahko pa tudi naãrte

oziroma prikaze iz 1., 2., 3., 4. in 5. toãke s prilo-

Ïenimi projektnimi pogoji in soglasji v skladu s

6. toãko drugega odstavka 58. ãlena ZGO-1,

• lokacijsko informacijo, lahko pa tudi samo

lokacijsko dokumentacijo iz prej‰nje alinee, ãe

jo potrdi obãinski upravni organ, pristojen za

urejanje prostora in se jo zato ‰teje kot lokacij-

sko informacijo in

• tiste sestavine projektne dokumentacije, kot

jih doloãajo 10., 11., 12. in 13. ãlen ter ãetrti

odstavek 16. ãlena Projektnega pravilnika;

2. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na spremembo namembnosti iz prvega

odstavka 59. ãlena ZGO-1, se projektu PGD sestavi-

ne iz druge alinee prej‰nje toãke ne prilagajo;

3. ãe se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

nana‰a na zahtevni objekt, mora biti projektu PGD

priloÏeno tudi dokazilo iz tretjega odstavka 15.

ãlena Projektnega pravilnika;

………..

(7) da se v primeru, ko se vloÏi zahteva za izdajo

gradbenega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom

55. ãlena ZGO-1, 

‰teje, da ima idejni projekt predpisano vsebino,

1. ãe je izdelan v skladu z doloãbami od 1. do vkljuã-

no 11. toãke prvega odstavka splo‰nih zahtev 8.

ãlena Projektnega pravilnika in vsebuje: 

• samo osnovne oziroma poenostavljene sesta-

vine projektne dokumentacije, kot jih doloãajo

10., 11., 12. in 13. ãlen Projektnega pravilnika, s

priloÏenim izrisom iz grafiãnega dela prostor-

skega izvedbenega naãrta, ãe se naj bi name-

ravana gradnja izvedla na zemlji‰ãu, ki leÏi na

obmoãju, za katerega je sprejet prostorski

izvedbeni naãrt oziroma dokumentacijo, ki

vsebuje kopijo katastrskega naãrta obravnava-

nega zemlji‰ãa, geodetski naãrt obstojeãega

stanja terena in objektov na njem in podatke o

objektih gospodarske javne infrastrukture, ãe

obstajajo na obravnavanem zemlji‰ãu, ãe se

naj bi nameravana gradnja izvedla na zemlji-

‰ãu, ki leÏi na obmoãju, ki se ureja s prostorski-

mi ureditvenimi pogoji, lahko pa tudi lokacijsko

dokumentacijo, izdelano sicer v skladu s 55.

ãlenom ZUN, vendar brez soglasij in

• lokacijsko informacijo, lahko pa tudi samo

lokacijsko dokumentacijo iz prej‰nje alinee, ãe

jo potrdi obãinski upravni organ, pristojen za

urejanje prostora in se jo zato ‰teje kot lokacij-

sko informacijo.

II.

To navodilo se uporablja do uveljavitve Pravilnika o

podrobnej‰i vsebini projektne in tehniãne dokumen-

tacije, o naãinu njene izdelave in o vrstah naãrtov, ki

sestavljajo projektno dokumentacijo za posamezne

vrste objektov.

Naãelnici oziroma naãelniku upravne enote se tudi

naroãa, da najpozneje v osmih dneh po prejemu tega

navodila seznani z njim vse Ïupanje oziroma Ïupane

obãin, katerih obmoãja leÏijo na obmoãju upravne

enote, predsedniku InÏenirske zbornice Slovenije pa

se priporoãa, da z njim ãimprej seznani vse ãlane

zbornice oziroma odgovorne projektante in prostor-

ske naãrtovalce.

III.

To navodilo zaãne veljati takoj.

OBRAZLOÎITEV:

Podlaga za izdajo tega navodila je v tistih doloãbah

49. ãlena Zakona o drÏavni upravi, ki doloãajo, da

ministrstva, vsako na svojem delovnem podroãju,

dajejo upravnim organom usmeritve, strokovne

napotke in drugo strokovno pomoã za izvr‰evanje

nalog iz svoje pristojnosti. Ker pa sodijo zadeve s

podroãja izdelovanja projektne in druge tehniãne

dokumentacije, namenjene za gradnjo objektov in

druge gradbene zadeve v pristojnost Ministrstva za

okolje, prostor in energijo, je torej podlaga za izdajo

obravnavanega navodila utemeljena. 

Razlog za izdajo tega navodila je v tem, da so se po

uveljavitvi novega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)

najprej pojavila vpra‰anja, ali je novi zakon sploh

uredil prehodno obdobje v zvezi z izdelovanjem pro-

jektne dokumentacije, namenjene za gradnje, po

pojasnitvi, da je tak‰no obdobje ustrezno urejeno z

doloãbami drugega odstavka 234. ãlena ZGO-1, pa so

se doloãbe, da se do uveljavitve izvr‰ilnega predpisa

iz 5. toãke prvega odstavka prej‰njega ãlena, to je

Pravilnika o podrobnej‰i vsebini projektne in tehniã-

ne dokumentacije, o naãinu njene izdelave in o

vrstah naãrtov, ki sestavljajo projektno dokumenta-

cijo za posamezne vrste objektov, za projekt za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja (projekt PGD) s pred-

pisano vsebino po doloãbah tega zakona ‰teje pro-

jekt za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo po

doloãbah prej‰njega Zakona o graditvi objektov

(ZGO), razlagale in uporabljale v enakih primerih raz-

liãno. Razlog za izdajo tega navodila pa je tudi v tem,

da se za nameravane gradnje, za katere je Ïe bilo

izdano lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje pa

‰e ni bilo pridobljeno, omogoãi pridobitev gradbene-

ga dovoljenja pred iztekom veljavnosti lokacijskih

dovoljenj.

Namen obravnavanega navodila je zato na eni strani

poenotenje stali‰ã za gradbene zadeve pristojnih

upravnih organov, ko prejmejo zahtevo za izdajo

gradbenega dovoljenja in preverjajo, ali ima zah-

tevani projekt predpisane (minimalne) sestavine, na

drugi strani pa da se v vmesnem ãasu, dokler ne bo

izdan nov pravilnik, projekti PGD ne v vsebinskem,

ampak v koliãinskem smislu poenostavijo, to je, da

se po obsegu zmanj‰ajo. Ker je bil eden od temeljnih

namenov novega ZGO-1 v tem, da se »premakne«

teÏi‰ãe vsebine sedanjih projektov za pridobitev

gradbenega dovoljenja iz preveã poudarjene tehniã-

ne sfere v sfero skladnosti z lokacijskimi pogoji, je

potrebno ugotoviti, da doloãbe sedanjega Pravilnika

o podrobnej‰i vsebini projektne dokumentacije, ki se

nana‰ajo na idejni projekt, z dopolnitvami o dokazih

o obstoju predpisanih tehniãnih izraãunov, povsem

zadostujejo za namen izdaje gradbenega dovoljenja. 

Gradbeno dovoljenje po novem ZGO-1 namreã ni

gradbeno dovoljenje po prej‰njem ZGO, ampak je to,

glede na vsebino in posledice, pravzaprav enotno

dovoljenje za gradnjo po doloãbah 33.a ãlen prej‰nje-

ga ZGO. Ker torej »novo« gradbeno dovoljenje vse-

buje sestavine lokacijskega dovoljenja po prej‰njih

predpisih o urejanju prostora oziroma naselij (ZUN)

in gradbenega dovoljenja po prej‰njih predpisih o

graditvi objektov (ZGO), je potrebno zahtevi za nje-

govo izdajo predloÏiti tak‰en projekt, da bo na njego-

vi podlagi upravnemu organu, pristojnemu za grad-

bene zadeve, omogoãeno, da preveri to, kar mu nala-

gajo doloãbe prvega odstavka 66. ãlena ZGO-1 — in

prav niã veã.

Iz prepisa v tem navodilu citiranih doloãb Pravilnika

o podrobnej‰i vsebini projektne dokumentacije, ki

glede na doloãbe prvega odstavka 234. ãlena ZGO-1

‰e velja oziroma se uporablja, dokler ne bo izdan nov

pravilnik, seveda pod pogojem, da njegove doloãbe

niso v nasprotju z doloãbami ZGO-1, ki jih prika-

zujemo v nadaljevanju, jasno izhaja, da vsebina idej-

nega projekta, dopolnjena s prikazi tehniãnih izraãu-

nov, povsem zadostuje za namen izdaje gradbenih

dovoljenj in da so njegove doloãbe, ki prepodrobno

urejajo obveznost vsebin projektov za pridobitev

gradbenega dovoljenja, v nasprotju z ZGO-1.

………..
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• Doloãbe poglavja o idejnem projektu po obstoje-

ãem pravilniku doloãajo namreã naslednje:

10. ãlen

Tehniãni opis obsega:

- samo v prvi (vodilni) mapi oziroma v prvem izmed

vseh naãrtov ali v uvodnem poglavju, kadar gre

samo za en naãrt:

1. kratek uvodni opis celotnega projekta ter opis

predhodnih ‰tudij in raziskav,

2. opis objekta z osnovnimi podatki o namenu,

lokaciji, zmogljivosti in funkciji ter druge poda-

tke in razloge, ki vplivajo na naãrtovane re‰i-

tve in

3. rekapitulacijo ocene vseh stro‰kov;

- samo v naãrtu gradbenih konstrukcij:

1. osnovne geolo‰ke in geomehanske podatke o

hribinah ali temeljnih tleh, 

2. seizmolo‰ke podatke za doloãitev potresne

stopnje in

3. prikaz meteorolo‰kih, hidrolo‰kih in klimatskih

vplivov na stabilnost objekta, kadar je to

potrebno;

- v vsakem posameznem naãrtu v odvisnosti od

vrste naãrta:

1. osnovne tehniãne opise posameznih delov pro-

jekta, kot opisi gradbenih konstrukcij, elemen-

tov, tehnolo‰kih naprav in in‰talacij, v primerih

zahtevnej‰e tehnologije pa tudi parametre

opreme,

2. osnovni opis notranje in zunanje opreme,

kadar je to potrebno,

3. metode in rezultate potrebnih osnovnih izra-

ãunov ali empiriãne podatke, ki dokazujejo

trdnost, stabilnost, kapacitete, izbiro osnovnih

tehnolo‰kih parametrov, z navedbo metode

izraãuna in rezultatov in

4. opis nevarnosti tehnologije in objekta samega,

morebitne nevarnosti za okolje in poÏarne

nevarnosti ter osnovni opis ukrepov za varo-

vanje okolja, varovanje zdravja in Ïivljenja

ljudi, varstvo pred poÏarom, varstvo pred

naravnimi in drugimi nesreãami in varstvo pri

delu.

11. ãlen

Posplo‰eni popis del in opreme, z oceno stro‰kov

obsega:

1. osnovni popis gradbenih del in materiala oziroma

gradbenih proizvodov,

2. osnovni popis zakljuãnih gradbenih (obrtni‰kih)

del,

3. osnovni popis in‰talacijskih del,

4. osnovno specifikacijo tehnolo‰ke opreme in

5. osnovno specifikacijo notranje opreme, pri uredi-

tvah prostora pa tudi specifikacijo zunanje opre-

me in vegetacijskih elementov z osnovnim popi-

som saditvenih del.

12. ãlen

(1) Znaãilne risbe idejnega projekta, ki se izdelajo le,

kadar je to glede na vrsto objekta potrebno, so:

1. arhitektonsko-gradbene risbe,

2. in‰talacijske risbe,

3. tehnolo‰ke risbe in

4. druge risbe, kadar je to glede na vrsto objekta

potrebno.

(2) Arhitektonsko-gradbene risbe se izdelajo v meri-

lu 1:200; ãe je ena stranica objekta dalj‰a od 1000 m,

se risba lahko izdela v merilu do 1:5000.

Arhitektonsko-gradbene risbe obsegajo:
■ pri objektih s podroãja visokih gradenj (op.: po

ZGO-1: s podroãja stavb):

1. situacijo objektov z osnovnimi gabariti,

2. risbe temeljev,

3. tloris vsake etaÏe z vpisanimi vi‰inami ter

podatke o gradbeni bruto povr‰ini, razviti

gradbeni povr‰ini, koristni povr‰ini, skupni

povr‰ini in bruto volumnu,

4. risbo strehe,

5. vsaj dva znaãilna, med seboj pravokotna pre-

reza in

6. vsaj dva znaãilna pogleda;
■ pri objektih s podroãja inÏenirskih gradenj (op.:

po ZGO-1: s podroãja gradbenih inÏenirskih objek-

tov):

1. situacijski geodetski naãrt s prikazom objektov

z osnovnimi gabariti,

2. podolÏni profil in ustrezni ‰tevilo preãnih profi-

lov,

3. izravnavo zemeljskih mas,

4. odvodnjavanje in

5. druge risbe, kadar je to glede na vrsto objekta

potrebno;
■ pri objektih s podroãja ureditev prostora:

1. ureditveno situacijo s prikazom zemeljskih,

vegetacijskih in gradbenih elementov ter opre-

me,

2. prikaz vi‰inske regulacije,

3. znaãilne prereze in

4. druge risbe, kadar je to glede na vrsto ureditve

potrebno. (op.: preãrtano, ker je v nasprotju z

ZGO-1)

(3) In‰talacijske risbe se izdelajo v merilih iz prej‰-

njega odstavka. In‰talacijske risbe pri objektih s

podroãja visokih in pri objektih s podroãja inÏenir-

skih gradenj obsegajo:

1. funkcionalne sheme sistemov in naprav in

2. grobe tlorisne prikaze razporeditve sistemov in

naprav s prikazom njihovih prikljuãkov na zunanje

infrastrukturne sisteme oziroma javno infratruk-

turo.

(4) Tehnolo‰ke risbe vsebujejo osnovne tehnolo‰ke

oziroma tehnolo‰ko-proizvodne sheme in dispozici-

je. Izdelajo se v primernem merilu in obsegajo:

1. za industrijske objekte, lahko pa tudi objekte s

podroãja inÏenirskih gradenj, risbe tehnolo‰ko-

proizvodne opreme in

2. tam, kjer je to potrebno, tudi zbirne risbe, kjer so

na arhitektonsko-gradbene risbe oziroma druge

gradbene naãrte vrisane in‰talacije in tehnolo‰ka

oprema.

(5) Druge risbe se izdelajo le za objekte s podroãja

visokih gradenj. Te risbe so:

1. risbe osnovne razporeditve notranje opreme, ki

se izdelajo za vsak tloris etaÏe posebej in

2. risbe osnovne razporeditve zunanje opreme in

risbe hortikulturne ureditve, kadar je to glede na

vrsto ureditve potrebno.

13. ãlen

(1) Idejni projekt mora vsebovati samostojne idejne

tehniãne ‰tudije (v nadaljnjem besedilu: predhodne

‰tudije), ãe iz opisa tehnologije oziroma objekta

samega nedvoumno izhaja, da obstoje morebitne

nevarnosti za Ïivljenje in zdravje ljudi, promet,

sosednje objekte ali okolje in bodo zato potrebni

ukrepi za varovanje okolja, varovanje zdravja in Ïiv-

ljenja ljudi, varstvo pred poÏarom, varstvo pred

naravnimi in drugimi nesreãami ali varstvo pri delu.

(2) Predhodne ‰tudije, ki jih vsebuje idejni projekt,

se morajo tudi izdelati, ãe tako zahtevajo posebni

predpisi. «

………..

∑ Doloãbe iz poglavja »o projektu za pridobitev

gradbenega dovoljenja po obstojeãem pravilniku,

ki se nana‰ajo na tehniãne izraãune, pa doloãajo

naslednje:

»15. ãlen

(1) V splo‰nem delu se na zaãetek prve (vodilne)

mape oziroma pred prvi naãrt vloÏi ‰e dodatek, ki

vsebuje pri projektih za objekte s podroãja visokih

gradenj in smiselno za objekte s podroãja inÏenirskih

gradenj povzetek podatkov o povr‰inah in prostorni-

nah projektiranega objekta ter rekapitulacijo stro-

‰kovne ocene po vrstah del.

(2) Dodatek iz prej‰njega odstavka vsebuje tudi prav-

nomoãno lokacijsko dovoljenje in katastrski naãrt

pripadajoãe gradbene parcele, ãe se projekt za pri-

… VSEBINA PGD …
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… VSEBINA PGD

dobitev gradbenega dovoljenja uporabi kot podlaga

za izdajo gradbenega dovoljenja ali izvleãek iz pro-

storskega izvedbenega naãrta s prikazom pripa-

dajoãe gradbene parcele oziroma lokacijsko doku-

mentacijo, s prikazom pripadajoãe gradbene parce-

le, ãe se projekt za pridobitev gradbenega dovolje-

nja uporabi kot podlaga za izdajo enotnega dovolje-

nja za gradnjo. (op.: preãrtano, ker ne pride v

po‰tev)

(3) V mapi, ki vsebuje naãrt gradbenih konstrukcij

za zahtevni objekt, mora biti tudi dokazilo, da je bila

opravljena njegova kontrola brezhibnosti in raãun-

ske pravilnosti ali potrdilo o opravljeni reviziji naãr-

tov gradbenih konstrukcij s podatki o projektivnem

podjetju, ki je to revizijo opravilo.

16. ãlen

(1) Tehniãno poroãilo obsega vse tehniãne, tehnolo-

‰ke in druge podatke, rezultate tehniãnih izraãu-

nov in re‰itve, ki so potrebne za razumevanje

projektne re‰itve in ki dokazujejo varnost objekta

in varnost do okolja, smotrnost, funkcionalnost,

tehniãno-tehnolo‰ko pravilnost, ekonomiãnost in

oblikovno skladnost, razen tistih, ki so Ïe razvidni

iz risb.

(2) Tehniãno poroãilo v odvisnosti od vrste projekta

oziroma naãrta obsega tehniãni opis objekta in

rezultate tehniãnih izraãunov.

(3) Tehniãni opis objekta mora obsegati:

1. samo v prvem izmed naãrtov oziroma v prvi

(vodilni) mapi:

- opis namembnosti objekta, njegove lokacije in

zmogljivosti z obrazloÏitvijo funkcionalne

zasnove, varnosti objekta in vplivov na okolje

in

• navedba vseh predhodnih ‰tudij in raziskav

ter njihovih rezultatov, ki vplivajo na izpolnje-

vanje bistvenih zahtev projektiranega objekta;

2. samo v naãrtu gradbenih konstrukcij:

• geolo‰ke in geomehanske podatke o hribinah

ali temeljnih tleh, podatke za doloãitev stopnje

projektne seizmiãnosti, prikaz meteorolo‰kih,

hidrolo‰kih in podnebnih vplivov na objekt,

kadar je to potrebno, z navedbo virov teh

podatkov in

• opis konstrukcije objekta vkljuãno z opisom

temeljenja;

3. samo v naãrtu arhitekture oziroma v naãrtu

gradbenih in zakljuãnih gradbenih (obrtni‰kih)

del:

• opis gradbenih del glede na uporabo materi-

alov in gradbenih proizvodov za nosilne ele-

mente in preostale konstrukcije in

• opis zakljuãnih gradbenih (obrtni‰kih) del

glede na uporabo materialov;

4. samo v naãrtih in‰talacij:

• opis in‰talacijskih del in njihove funkcije;

5. samo v naãrtih tehnologije:

• opis tehnolo‰ko-proizvodne opreme in njene

funkcije, ãe je projekt za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja izdelan za industrijski objekt ali

objekt s podroãja inÏenirskih gradenj, z osnov-

nim dimenzioniranjem, normativnimi podatki

o izbranem tehnolo‰kem oziroma proizvod-

nem postopku, funkcionalno shemo in podrob-

nej‰im dispozicijskim naãrtom, vkljuãno z

naãrtom povezave z in‰talacijami in specifika-

cijo tehnolo‰ko-proizvodne opreme z njenimi

znaãilnostmi in

• opis vgrajene notranje in zunanje opreme;

(op.: preãrtano, ker ne pride v po‰tev)

(4) Rezultati tehniãnih izraãunov morajo obsegati:

1. rezultate, ki dokazujejo varno in pravilno

delovanje projektiranega objekta in temeljijo na:

• analizi konstrukcije objekta (statiãni izraãun)

na mejno stanje nosilnosti in na mejno stanje

uporabnosti in drugih izraãunov stabilnosti,

kadar je to potrebno in

• rezultatih drugih tehniãnih izraãunov, s kateri-

mi se dokazuje, da bo projektirani objekt z

uporabljenimi gradbenimi proizvodi, in‰talaci-

jami ter tehnolo‰ko-proizvodno opremo izpol-

njeval bistvene zahteve s podroãja trdnosti in

stabilnosti, varnosti pred poÏarom, higienske,

zdravstvene in okolje varstvene za‰ãite, varne

uporabe, za‰ãite pred hrupom, varãevanja z

energijo in toplotne za‰ãite, ter s katerimi se

dokazuje, da bodo izpolnjene predvidene teh-

nolo‰ke funkcije (v nadaljnjem besedilu.

bistvene zahteve) in

2. rezultate, ki dokazujejo izpolnjevanje ukrepov v

zvezi z varstvom okolja, varovanjem zdravja in

Ïivljenja ljudi, varstva pred poÏarom, varstvom

pred naravnimi in drugim nesreãami in varstvom

pri delu, kadar ni z drugimi predpisi predpisana

izdelava posebnega elaborata, ‰tudije ali poroãi-

la.

(5) Za tehniãne izraãune iz prej‰njega odstavka se

navede le metoda njihovega izraãuna. Tehniãne izra-

ãune hrani njihov izdelovalec. «

………..

S tem je to navodilo utemeljeno.

mag. Janez KOPAâ
M I N I S T E R

·tevilka: 351-01-235/2002

Datum: 11. 1. 2003

Îe pred uveljavitvijo novega Zakona o urejanju

prostora (ZUreP-1) in novega Zakona o graditvi

objektov (ZGO-1) je bilo na Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo posredovano veliko ‰tevilo

vpra‰anj, ‰e veã pa po 1. 1. 2003. Na vsa ta vpra‰a-

nja pripravljamo odgovore, ki bodo v obliki kom-

pendija posredovana vsem ministrstvom, uprav-

nim enotam in obãinam. Ker pa je iz kar nekaj teh

vpra‰anj, zlasti tistih, ki se nana‰ajo na naãin in

pogoje za izdajanje lokacijskih informacij, pogoje

za gradnjo razliãnih vrst enostavnih objektov in

izdelovanje projektov za pridobitev gradbenega

dovoljenja v prehodnem obdobju, razvidno, da se

doloãbe ZUreP-1 in ZGO-1, ki jih sicer ustrezno ure-

jajo, razlagajo na razliãne naãine, to je tudi v nas-

protju z zakonskimi doloãbami, smo vnaprej pri-

pravili naslednja

P O J A S N I L A
kako izvajati tiste doloãbe ZUreP-1 in

ZGO-1, ki so v zvezi z lokacijsko infor-

macijo, gradnjami enostavnih objek-

tov in izdelovanjem projektov za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja v pre-

hodnem obdobju (do izdaje izvr‰ilnih

predpisov):

11.. v zvezi z lokacijsko informacijo:

ZUreP-1 v 80. ãlenu doloãa, da je obãinski upravni

organ, pristojen za urejanje prostora dolÏan vsa-

komur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo, ki

ima znaãaj potrdila iz uradne evidence in se jo

izda v skladu s predpisi o splo‰nem upravnem

postopku proti plaãilu takse. Namen lokacijske

informacije, kot jo doloãa ZUreP, je predvsem, da z

njo obãina daje investitorju nameravane graditve,

kakor tudi kupcu oziroma prodajalcu doloãenega

zemlji‰ãa jasna merila in pogoje za naãrtovanje

nameravane investicijske namere, kot jih doloãajo

obãinski prostorski akti (niã veã in niã manj) ter

podatke o morebitnih prepovedih, ki jih doloãajo

vladne uredbe oziroma obãinski odloki o zaãasnih

ukrepih za zavarovanje prostora. Zato lokacijska

informacija ni neke vrste odloãba (s pravnim

poukom in podobno) in zoper njeno izdajo tudi ni

moÏna pritoÏba. Lokacijsko informacijo izda tista

obãinska uprava, ki je pristojna za zadeve urejanja

prostora, to je obãinska uprava, na katere obmoã-

ju leÏi predmetna parcela. 

V lokacijski informaciji je poleg ‰tevilke zemlji‰ke

parcele in imena katastrske obãine treba navesti

tudi namen, za katerega se lokacijska informacija

potrebuje. Lokacijska informacija, kot jo doloãata

f
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ZUreP-1 in ZGO-1, se bo namreã izdajala predvsem

za tri namene: (1) za namene prometa z zemlji‰ãi,

(2) za namene projektiranja objektov in (3) za

namene gradnje enostavnih objektov. Zato naj bo

v lokacijski informaciji dan poudarek in posveãena

posebna pozornost temu, da ne izostanejo tisti

podatki iz prostorskega akta oziroma o morebitnih

zaãasnih prepovedih na konkretnem zemlji‰ãu, ki

so relevantni glede na namen, za katerega se

informacija potrebuje, npr. pri namenu prometa z

zemlji‰ãi podatki o morebitnem dejstvu obstoja

predkupne pravice obãine, pri namenu projektira-

nja podatki o dovoljenih gabaritih, odmikih in dru-

gih predpisanih ukrepih za projektiranje, pri eno-

stavnih objektih v prehodnem obdobju pa podatki

o najveãji velikosti, naãinu gradnje in rabe eno-

stavnih objektov, za katere po ZGO-1 gradbeno

dovoljenje ni potrebno. Ne glede na to pa mora

lokacijska informacija v prehodnem obdobju v vsa-

kem primeru vsebovati vse, kar je predpisano v

tretjem odstavku 80. ãlena ZureP-1, torej podatke o

namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogo-

je, kot jih doloãajo obãinski izvedbeni prostorski

akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo

na doloãenem obmoãju.

V primeru, da se bo lokacijska informacija izdala za

namen prometa z zemlji‰ãi, pa je ne smemo enaãiti

s potrdilom po 87. ãlenu ZUreP, s katerim obãina

potrjuje, da na nepremiãnini, ki je predmet name-

ravane prodaje, ne uveljavlja predkupne pravice.

Lokacijska informacija, kot jo doloãa ZUreP, ni

obvezna in z njo, ãe bo zanjo zapro‰ena, obãina ‰e

ne bo uveljavljala predkupne pravice. Seveda pa

bo v njej navedla podatke, ali se na konkretno

zemlji‰ãe oziroma nepremiãnino nana‰a obãinski

odlok o obmoãju predkupne pravice ter o morebit-

nih prepovedih v zvezi s prometom in gradnjo na

takem zemlji‰ãu. To tudi pomeni, da lokacijska

informacija v primeru prometa z zemlji‰ãem in

drugo nepremiãnino ni obvezna, obvezno pa je

potrdilo obãine, da na zemlji‰ãu oziroma drugi

nepremiãnini, na katerega se nana‰a obãinski

odlok o predkupni pravici, te pravice obãina ne

uveljavlja. 

2. v zvezi z gradnjo enostavnih objektov:

Za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovolje-

nje, ãe investitor pred zaãetkom gradnje pridobi

lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je tak‰-

na gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim

aktom, in ãe je njegova velikost, naãin gradnje in

rabe ter odmik od meje sosednjih zemlji‰ãe v skla-

du s posebnim predpisom, izdanim na podlagi dru-

gega odstavka 8. ãlena, oziroma dokler tak‰en

predpis ‰e ni izdan, v skladu s pogoji iz prvega

odstavka 205. ãlena prehodnih doloãb ZGO-1, to je

v skladu z doloãbami obãinskih predpisov, izdanih

na podlagi drugega odstavka 51. ãlena dosedanje-

ga Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v

prostor iz leta 1984 (ZUN) in v skladu s predpisani-

mi odmiki od sosednjih zemlji‰ã, kot jih doloãa 205.

ãlen ZGO-1. âe pa naj bi bil enostavni objekt bliÏje

meji sosednjega zemlji‰ãa, kot to doloãa 205. ãlen

ZGO-1, npr., da bi bila ograja bliÏje kot 0,5 m oziro-

ma da naj bi se postavila na mejo, pa bo potrebno

za tak‰no gradnjo soglasje soseda.

33.. v zvezi s projektno dokumentacijo za izdajo

gradbenega dovoljenja v prehodnem obdob-

ju:

Do izdaje novega Pravilnika o podrobnej‰i vsebini

projektne in tehniãne dokumentacije se projekti za

pridobitev gradbenega dovoljenja izdelujejo tako,

kot to doloãajo doloãbe drugega odstavka 234.

ãlena predhodnih doloãb ZGO-1, to je v obliki in z

vsebino, kot je s ‰e veljavnim pravilnikom, izdanim

na podlagi ZGO-B doloãeno za projekte, ki jih je bilo

potrebno priloÏiti zahtevi za izdajo enotnega dovo-

ljenja za gradnjo po 33.a ãlena prej‰njega zakona o

graditvi objektov iz leta 1984 (ZGO). Zato tak‰en

projekt, ki je namenjen za gradnjo na obmoãju, ki

se sedaj ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji

(PUP), vsebuje tudi lokacijsko dokumentacijo

(LDok), ki je bila Ïe izdelana na podlagi 55. ãlena

ZUN oziroma se jo bo izdelalo kot »urbanistiãni«

del v smislu drugega odstavka 58. ãlena ZGO-1.

O B R A Z L O Î I T E V :

Skupni temeljni namen obeh novih zakonov,

ZUreP-1 in ZGO-1 je na poenostavitvah postopkov in

na zagotavljanju pravne varnosti tudi za investi-

torje. 

Temeljni namen ZGO-1 pa je v tem, da se dovolje-

nja za tak‰ne gradnje izdajajo brez nepotrebnih

zapletov in v rokih, predpisanih z zakonom o splo‰-

nem upravnem postopku, pri ãemer morajo pristoj-

ni organi in vsi udeleÏenci pri graditvi objektov

zagotavljati, da bodo objekti ter njihovi posamezni

deli zanesljivi in skladni s prostorskimi akti. Namen

poglavja ZGO-1, ki ureja temeljne pogoje graditve

objektov je, da se na enem mestu na jasen in pre-

gleden naãin doloãi, kdaj je potrebno gradbeno

dovoljenje, kdaj pa zadostuje samo lokacijska

informacija, iz katere izhaja, da je nameravana

gradnja moÏna, kdaj se lahko zaãne graditi, kdaj se

lahko sedanja raba spremeni, kateri pogoji morajo

biti izpolnjeni, da se tak‰na raba lahko spremeni,

kdaj se lahko zaãne z uporabo na novo zgrajenega

ali rekonstruiranega objekta, kateri pogoji morajo

biti izpolnjeni, da se lahko zaãne z vzdrÏevanjem

objekta. 

Posebne pogoje za gradnjo enostavnih objek-

tov namreã urejajo doloãbe tretjega, ãetrtega in

petega odstavka 3. ãlena ZGO-1. Ker pa z dnem uve-

ljavitve ZGO-1 Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj

zahtevnih in enostavnih objektov ‰e ne more biti

izdan (rok za njegovo izdajo je z drugim odstav-

kom 233. ãlena ZGO-1 sicer predpisan — v treh

mesecih po njegovi uveljaviti, to je do konca marca

2003), je tak‰no prehodno obdobje, dokler ne bodo

za vse vrste enostavnih objektov doloãeni pogoji

za njihov odmik od meje sosednjih zemlji‰ã ter tudi

ne bo doloãena njihova najveãja velikost, naãin

gradnje in rabe, urejeno z 205. ãlenom prehodnih

doloãb ZGO-1. Z njim je namreã doloãeno, da se do

uveljavitve omenjenega izvr‰ilnega predpisa glede

najveãje velikosti, naãina gradnje in rabe enostav-

nih objektov, za katere po doloãbah tega zakona

gradbeno dovoljenje ni potrebno, uporabljajo

doloãbe obãinskih predpisov, izdanih na podlagi

drugega odstavka 51. ãlena ZUN, glede pogojev za

njihove odmike od meje sosednjih zemlji‰ã pa se

bo ‰telo, da so izpolnjeni, ãe bo enostavni objekt

od meje sosednjih zemlji‰ã oddaljen najmanj 1,50

metra oziroma ãe bo od meje sosednjih zemlji‰ã

oddaljen manj kot 1,50 metra, ãe bo s tem sogla‰al

lastnik sosednjega zemlji‰ãa, v primeru gradnje

ograje pa, da bo tak‰en odmik 0,50 metra od meje

sosednjega zemlji‰ãa in ãe bodo izpolnjeni ‰e, za

posamezno vrsto enostavnega objekta posebej

doloãeni pogoji.

Ker je torej za gradnjo enostavnih objektov

pomembna lokacijska informacija, je potrebno na

tem mestu ‰e posebej poudariti, da njen namen in

vsebino urejajo doloãbe 80. ãlena ZUreP-1. Z njimi

je doloãeno:

1. da je obãinski upravni organ, pristojen za ureja-

nje prostora, dolÏan vsakomur na zahtevo izdati

lokacijsko informacijo,

2. da je potrebno v zahtevi navesti namen, zaradi

katerega se lokacijska informacija potrebuje,

3. da glede na izraÏen namen lokacijska informaci-

ja vsebuje podatke o namenski rabi prostora,

lokacijske in druge pogoje, kot jih doloãajo

obãinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o

prostorskih ukrepih, ki veljajo na doloãenem

obmoãju in da se na zahtevo lokacijski informa-

ciji priloÏi tudi kopijo kartografskega dela pro-

storskega akta,

4. da je treba v lokacijski informaciji posebej

navesti, ãe se za obmoãje oziroma zemlji‰ãe, na

katerega se nana‰a, pripravlja sprememba pro-

storskega akta,

5. da velja lokacijska informacija do uveljavitve

sprememb prostorskega akta,

6. da ima lokacijska informacija znaãaj potrdila iz

uradne evidence in

7. da se lokacijska informacija izda v skladu s
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predpisi o upravnem postopku proti plaãilu

takse.

Iz navedenega izhaja, da bo obãina lahko izdajala

lokacijske informacije tako, kot ji je bilo do sedaj

omogoãeno na podlagi doloãb 67. ãlena ZUN. Z

njimi so bile urejene naloge, ki jih je obãina oprav-

ljala v zvezi z izvajanjem navedenega zakona, med

te naloge pa je bila vkljuãena tudi naloga, da daje

informacije o moÏnih lokacijah za graditev.

Z 42. ãlenom ZGO-1 je doloãeno, da investitor oziro-

ma po njegovem naroãilu projektant pridobi pogo-

je za izdelavo projektne dokumentacije, ki se

nana‰ajo na skladnost obojekta s prostorskim

aktom, na podlagi lokacijske informacije.

Pridobitev vseh drugih podatkov pred zaãetkom

projektiranja, pa bo odvisna od naroãila investitor-

ja oziroma vsebine pogodbe, kot jo bosta po pro-

sto volji, v skladu s predpisi o obligacijskih razmer-

jih, sklenila projektant in investitor.

Naroãilo bo namreã lahko odvisno tudi od preho-

dnih del, ãe jih bo investitor seveda izvedel.

Predhodna dela so namreã lahko izdelava ‰tudij, ki

utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in

koristnost nameravane gradnje in doloãijo osnovni

podatki o namenu in zmogljivosti nameravanega

objekta (investicijski program) in s katerimi se

analizira in prikaÏe usklajenost lokacije namerava-

ne gradnje s pogoji, ki jih za obravnavano obmoãje

doloãa ustrezen prostorski akt (lokacijski pogoji).

Predhodna dela ZGO-1 ne ureja, saj se izvedejo,

kadar je to potrebno oziroma se tako odloãi inve-

stitor, ãe ni s posebnimi predpisi za gradnje, ki se

financirajo ali sofinancirajo iz proraãuna, doloãeno

drugaãe.

Naroãilo pa bo lahko odvisno tudi od projektne

naloge, ãe bo investitor zanjo pred sklenitvijo

pogodbe poskrbel. Projektna naloga je sicer po

tem zakonu opredeljena kot sistematiãno urejen

zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih

potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj pro-

jektant izdela projektno dokumentacijo.

Tisti projektant, ki bo bolje usposobljen tudi na

navedenem podroãju, to je, da ne bo izdeloval

samo oblikovno ustrezne projekte, ampak da tudi

projekte, ki bodo v celoti v skladu s prostorskimi

akti in s katerimi se bo zagotavljala celovita zanes-

ljivost, bo paã uspe‰nej‰i in bo na trgu bolj iskan in

zato tudi bolje plaãan od tistega, ki tak‰nih poslov

ne bo ve‰ã.

Projektant bo torej moral pred zaãetkom projekti-

ranja pridobiti tiste projektne pogoje, ki se nana-

‰ajo tako na doloãeno obmoãje, na katerem naj bi

objekt stal, kot tudi na tisto doloãeno vrsto objek-

ta, ki se ga projektira. Po doloãbah tega zakona so

namreã projektni pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz

izvedbenega prostorskega akta in skladno s svoji-

mi pristojnostmi, doloãenimi z zakonom ali predpi-

som in na podlagi izvedbenega prostorskega akta,

doloãi pristojni soglasodajalec za izdelavo projekt-

ne dokumentacije. Ko pa bo projektant dokumen-

tacijo izdelal, bo moral k projektnim re‰itvam

pridobiti tudi soglasje tistega soglasodajalca,

ki mu je pred zaãetkom projektiranja doloãil pro-

jektne pogoje.

V zvezi z morebitnim vpra‰anjem, kaj storiti, ãe

bi bila lokacijska informacija napaãna, pa je

potrebno izpostaviti dejstva, kot jih doloãajo

doloãbe 66. ãlena ZGO-1. Z njimi je namreã doloãe-

no, da mora upravni organ, preden izda gradbeno

dovoljenje, preveriti tudi:

1. ali je projekt izdelan v skladu z izvedbenim pro-

storskim aktom,

2. ali je projekt izdelala pravna oziroma fiziãna

oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane

pogoje za projektanta,

3. ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa pred-

pisana soglasja,

4. ali ima projekt vse s tem zakonom predpisane

sestavine in ali je bila opravljena revizija pro-

jektne dokumentacije, kadar je predpisana,

5. ali je investitor predloÏil dokazilo, da so dajatve

in prispevki, doloãeni z zakonom, plaãani oziro-

ma da so na drug zakonit naãin izpolnjene tak‰-

ne njegove obveznosti in

6. ali ima investitor pravico graditi,

kar pomeni, da upravni organ pri odloãanju o tem,

ali je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim

prostorskim aktom, ni v nekem absolutnem smislu

vezan na podatke iz lokacijske informacije oziroma

odvezan obveznosti, da preden izda gradbeno

dovoljenje, ne bi moral preveriti tudi tak‰nih oko-

li‰ãin, kot so v povezavi z doloãbami konkretnega

izvedbenega akta. Tudi sicer je s ãetrtim odstav-

kom 80. ãlena ZUreP-1 doloãeno, da lokacijska

informacija, ki ima sicer znaãaj potrdila iz ura-

dne evidence, velja (samo) do uveljavitve spre-

membe prostorskega akta.

ZGO-1 pa tudi sicer ne doloãa, da bi morala stranka

zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja posebej

prilagati lokacijsko informacijo. Edino izjemo od

tega pravila urejajo doloãbe 55. ãlena ZGO-1, s

katerim je investitorjem objektov drÏavnega

pomena, ãe so tak‰ni objekti predvideni na obmoã-

jih, ki se urejajo s prostorskim redom, in investitor-

jem objektov z vplivi na okolje, to je objektov, kot

jih opredeljujejo doloãbe Uredbe o vrstah posegov

v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na

okolje (Uradni list RS, ‰t. 66/96, 12/00 in 83/02, v

nadaljevanju: Uredba PVO), omogoãeno, da se jim

izdajo smernice za izdelavo projekta PGD.

Po doloãbah 57. ãlena ZGO-1 je namreã lokacijska

informacija sestavina obveznega dela projektov

PGD, ki je enak za vse vrste projektov PGD. Tudi

sicer je z 42. ãlenom ZGO-1 doloãeno, da investitor

oziroma projektant pridobi pogoje za izdelavo pro-

jektne dokumentacije, ki se nana‰ajo na skladnost

objekta s prostorskim aktom, na podlagi lokacijske

informacije, kar pomeni, da se jo pridobi tudi pred

zaãetkom pridobivanja projektnih pogojev in seve-

da tudi soglasij, kot je to podrobno urejeno z

doloãbami 50. ãlena ZGO-1.

Z ZGO-1 je projektiranju vrnjeno mesto, ki ga je

v preteklosti Ïe imelo. Projektiranje predstavlja

proces, v katerem so dolÏni strokovno usposoblje-

ni inÏenirji izdelati tak‰no projektno dokumentaci-

jo, da bo na njeni podlagi brez vsakr‰nih proble-

mov omogoãeno investitorju pridobiti gradbeno

dovoljenje, po konãani gradnji pa izdelati tak‰no

tehniãno dokumentacijo, da bo investitorju omo-

goãeno pridobiti uporabno dovoljenje, objekt vpi-

sati v uradne evidence in ga nato ustrezno vzdrÏe-

vati. ZGO-1 zato Ïe v uvodnih temeljnih doloãbah 2.

ãlena razlikuje med projektno in tehniãno doku-

mentacijo.

S 40. ãlenom ZGO-1 je sicer omogoãeno ministru,

pristojnem za prostorske in gradbene zadeve, da v

soglasju z resornimi ministri, v katerih delovno

podroãje sodi posamezna vrsta objektov, predpi‰e

podrobnej‰o vsebino projektne in tehniãne

dokumentacije, naãin njene izdelave in vrste

naãrtov, ki pridejo v po‰tev za posamezne vrste

stavb in gradbenih inÏenirskih objektov, glede na

namen njihove uporabe. Ker pa je izdaja tega izvr-

‰ilnega predpisa sicer opredeljena z 233. ãlenom

prehodnih doloãb ZGO-1 in sicer, glede na doloãbe

njegovega tretjega odstavka, najpozneje do junija

2003, je z namenom, da v prehodnem obdobju ne

bi prihajalo do nepotrebnih zastojev, z drugim

odstavkom 234. ãlena tudi predvideno, da se do

izdaje tega predpisa projektna dokumentacija

izdeluje na naãin, kot je to sedaj doloãeno s

Pravilnikom o podrobnej‰i vsebini projektne doku-

mentacije (Uradni list RS, ‰t. 35/98, 48/98 — popra-

vek, 64/99 in 41/01) za projekte, namenjene za pri-

dobitev enotnega dovoljenja za gradnjo.

Z omenjenim pravilnikom bodo podrobno urejene

tudi vrste naãrtov, ki pridejo v po‰tev pri posa-

mezni gradnji, to je naãrti arhitekture, naãrti kra-

jinske arhitekture, naãrti gradbenih konstrukcij in

drugi gradbeni naãrti, naãrti elektriãnih in‰talacij

in elektriãne opreme, naãrti strojnih in‰talacij in

strojne opreme, naãrti telekomunikacij, tehnolo‰ki
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naãrti, naãrti izkopov in osnovne podgradnje za

podzemne objekte, geodetski naãrti in drugi naãrti

v zvezi z gradnjo, kot so ‰tudija poÏarne varnosti

in druge tehniãne ‰tudije oziroma elaborati, kadar

so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali

lokacije, na kateri naj bi se objekt zgradil, potreb-

ne ali ãe jih zahtevajo posebni predpisi.

Z omenjenim pravilnikom pa bo urejena tudi t.i.

tipska projektna dokumentacija, kot jo urejajo

doloãbe 37. ãlena ter posebni primeri po doloãbah

38. ãlena ZGO-1. Projektna dokumentacija za

rekonstrukcijo in odstranitev objekta bo morala

vsebovati tudi dokumentacijo o ukrepih za prepre-

ãevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi in o

ravnanju z gradbenimi odpadki. Iz projektne doku-

mentacije za rekonstrukcijo objekta bo moralo biti

razvidno, da je nosilnost temeljnih tal ustrezna, da

so Ïe vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohranje-

ni, uporabni in da je objekt primeren za rekon-

strukcijo. Iz projektne dokumentacije za spre-

membo namembnosti pa bo moralo biti razvidno,

kako se bo zaradi spremenjene namembnosti

objekta oziroma dela objekta ali doloãenih prosto-

rov v njem spremenil vpliv objekta na okolico.

Ker je vplivno obmoãje projekta po tem zakonu

tridimenzionalni prostor ob, nad in pod naãrto-

vanim objektom, v katerem je ob upo‰tevanju

gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvi-

dena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta

v okolje in drugi vplivi objekta na okolico, bo tudi

opredelitev podrobnej‰ega doloãanja vplivnega

obmoãja predmet obravnavanega pravilnika.

Projektant bo moral doloãiti vplivno obmoãje

objekta tako, da ob upo‰tevanju tistih gradbenih

predpisov, ki se nana‰ajo na doloãeno vrsto objek-

ta, ki ga bo projektiral, ter ob upo‰tevanju ukre-

pov, ki jih je treba upo‰tevati pri gradnji, s katerimi

se sicer dovoljene mejne vrednosti emisij tak‰nega

objekta, ki se nana‰ajo na oddajanje snovi v

tekoãem, plinastem ali trdnem stanju, na

oddajanje energije v obliki hrupa, vibracij, sevanja,

toplote in svetlobe, zmanj‰ajo v najveãji moÏni

meri in na podlagi katerih bo moral tudi prikazati

povr‰ino sence, ki jo podnevi povzroãi objekt na

sosednjih zemlji‰ãih oziroma sosednjih objektih in

sicer vsakega petnajstega dne v marcu, juniju,

septembru in decembru, vsakiã ob 9. in 15. uri.

Ker pa je s 14. ãlenom doloãano, da se skladnost

objektov s prostorskimi akti zagotavlja s projek-

tiranjem, v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, z

gradnjo oziroma izvajanjem del, v postopku izdaje

uporabnih dovoljenj ter z uporabo objektov oziro-

ma prostorov v njih, s 15. ãlenom, je doloãeno, da

se tudi zanesljivost objektov zagotavlja s projek-

tiranjem, v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, z

gradnjo oziroma izvajanjem del, v postopku izdaje

uporabnih dovoljenj ter z vzdrÏevanjem objektov,

z 18. ãlenom pa je doloãeno, da so pristojni organi

pri graditvi objektov in vsi udeleÏenci pri graditvi

objektov vsak zase in v okviru pravic in dolÏnosti,

ki jih doloãa ta zakon, dolÏni zagotavljati, da bodo

objekti ter njihovi posamezni deli zanesljivi, skla-

dni s prostorskimi akti in evidentirani in da bodo

tudi pri uporabi zagotavljali funkcionalno oviranim

osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in

komunikacijskih ovir, to pomeni, da tak‰na dol-

Ïnost velja tudi za projektante.

ZGO-1 doloãa, da je projekt za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja sestavljen iz obveznega in

posebnega dela. Po doloãbah 57. ãlena ZGO-1 so

sestavine obveznega dela enake za vse vrste pro-

jektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po

doloãbah 58. ãlena pa se posebni del projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja bistveno razliku-

je glede na to, ali naj bi bila nameravana gradnja

na obmoãju, ki se bo urejala z lokacijskim naãrtom,

ali na obmoãju, ki naj bi se urejal s prostorskim

redom. Posebni del za projekt za pridobitev grad-

benega dovoljenja na obmoãju, ki se ureja s pro-

storskim redom, bo moral torej preteÏno vsebovati

urbanistiãne sestavine, to je dokumetacijo, za

katero se je v preteklosti prijelo ime »raz‰irjena

LDok«.

V zvezi z obveznimi sestavinami projektov PGD

pa je potrebno opozoriti na doloãbe drugega

odstavka 234. ãlena ZGO-1 in dejstvo, da se Ïe vse

od uveljavitve zakona o spremembah in dopolni-

tvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t.

59/96, v nadaljevanju: ZGO-B) lahko izdajajo tudi

enotna dovoljenja za gradnjo. Projekte, ki jih je

potrebno zahtevi za izdajo tak‰nega dovoljenja

predloÏiti, namreã Ïe sedaj ustrezno urejajo doloã-

be 15. ãlena ‰e vedno veljavnega Pravilnika

podrobnej‰i vsebini projektne dokumentacije

(Uradni list RS, ‰t. 35/98, 48/98 — popr., 64/99 in

41/01, v nadaljevanju: Projektni pravilnik po ZGO-B).

Ker je z drugim odstavkom 234. ãlena ZGO-1 dolo-

ãeno, da se do uveljavitve novega Pravilnika o

podrobnej‰i vsebini projektne in tehniãne doku-

mentacije, o naãinu njene izdelave in o vrstah

naãrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo za

posamezne vrste objektov za projekt PGD s pred-

pisano vsebino po doloãbah tega zakona ‰teje pro-

jekt za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo

po doloãbah prej‰njega ZGO, torej po 15. ãlenu

Projektnega pravilnika po ZGO-B, je potrebno ugo-

toviti, da tudi na tem podroãju ne bo prav nobene-

ga zapleta oziroma problema. Z drugim odstavkom

15. ãlena Projektnega pravilnika po ZGO-B je nam-

reã jasno doloãeno, da vsebuje dodatek v splo‰-

nem delu projekta za PGD, ãe se tak‰en projekt

uporabi kot podlaga za izdajo enotnega dovoljenja

za gradnjo, izvleãek iz prostorskega izvedbenega

naãrta s prikazom pripadajoãe gradbene parcele

oziroma lokacijsko dokumentacijo, tudi s prikazom

gradbene parcele.

V tej zvezi pa velja ‰e posebej opozoriti na doloãbe

44. ãlena Projektnega pravilnika po ZGO-B, ki dolo-

ãajo, da se idejni projekti, projekti za pridobitev

gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti

za izvedbo, projekti izvedenih del in projekti za

etaÏne lastnike, za katerih izdelavo so bile

pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega pra-

vilnika, izdelajo po dosedanjih predpisih. Na

enak naãin oziroma na podlagi tak‰nih doloãb

bodo namreã urejene tudi prehodne doloãbe nove-

ga Pravilnika o podrobnej‰i vsebini projektne in

tehniãne dokumentacije, o naãinu njene izdelave in

o vrstah naãrtov, ki sestavljajo projektno doku-

mentacijo za posamezne vrste objektov.

Ker pa je najveã gradenj s stanovanjskega podroã-

ja, daleã najveãje ‰tevilo od njih pa se nana‰a na

enostanovanjske, to je druÏinske stanovanjske

hi‰e, na tem mestu pojasnjujemo tudi, katere pri-

loge mora predloÏiti investitor, ki Ïeli graditi

stanovanjsko hi‰o in investitor, ki Ïeli rekon-

struirati stanovanjsko hi‰o, ãe bo podal zahtevo

za izdajo gradbenega dovoljenja po 1. 1. 2003 in

pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov.

SluÏba za pravno – sistemska vpra‰anja 
prostora in graditve, MOPE
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KDO SO STRANKE V POSTOPKU
PO NOVI ZAKONODAJI

Z dopisom ste nam poslali trditev, da »investitorji

pravijo, da omenjeni zakon ni uredil podroãja, ki

njih najbolj zanima – to so stranke v postopku, ker

lahko ‰e vedno vsakdo, ki se pritoÏi na gradnjo

doloãenega objekta, le to tudi ustavi«, na katero

vam odgovarjamo v nadaljevanju.

ODGOVOR 

Uvodoma je potrebno pojasniti, da se gradbena

dovoljenja izdajajo v postopku, predpisanim z

Zakonom o splo‰nem upravnem postopku (ZUP),

pri ãemer pa se v doloãenih primerih, kot jih dolo-

ãa ZGO-1, morajo uporabljati tudi doloãbe ZGO-1.

Tak‰na ureditev je v skladu s temeljnimi naãeli

ZUP, ki doloãajo, da so za doloãeno upravno

podroãje posamezna vpra‰anja upravnega postop-

ka lahko v posebnem zakonu drugaãe urejena, kot

so urejena v ZUP, ãe je za postopanje na takem

upravnem podroãju to potrebno. Da pa je v prime-

rih izdaje gradbenih dovoljenj drugaãno postopa-

nje, kot je predpisano z ZUP, potrebno, je utemelje-

no s tem, da pri izdajah gradbenih dovoljenj na

razliãnih obmoãjih obstoje razliãne podlage, ki se

lahko ‰tejejo kot materialni predpis za to, da se

tak‰no dovoljenje lahko izda, na tak‰nih obmoãjih

pa obstoje praviloma najrazliãnej‰i interesi prav-

nih in fiziãnih oseb, ki hoãejo v tak‰nih postopkih

nastopati kot stranke oziroma stranski udeleÏenci.

S 138. ãlenom ZUP je doloãeno, da je treba pred

izdajo vsake odloãbe, torej tudi gradbenega dovo-

ljenja, ugotoviti vsa dejstva in okoli‰ãine, ki so za

odloãitev pomembne, in strankam omogoãiti, da

uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne

koristi, kar pa se lahko opravi v skraj‰anem

postopku ali pa v posebnem ugotovitvenem

postopku. 

Po doloãbah 144. ãlena ZGO-1 lahko organ po skraj-

‰anem ugotovitvenem postopku takoj odloãi o

stvari, med drugim tudi, ãe je s predpisom doloãe-

no, da se stvar lahko na podlagi dejstev in okoli‰-

ãin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi le

posredno dokazujejo, in so dejstva oziroma okoli‰-

ãine verjetno izkazane, iz vseh okoli‰ãin pa izhaja,

da je treba zahtevku stranke ugoditi (3. toãka

prvega odstavka). Nedvoumno pa so tak‰na dej-

stva, da je gradnja ne samo moÏna, ampak glede

pogojev za lego objekta na zemlji‰ãu, njegovih

dimenzij in oblikovanja, namena, njegove gradbe-

ne parcele in prikljuãkov na javno infrastrukturo

celo predpisana, dokonãno opredeljena z lokacij-

skim naãrtom. 

Z 42. in 72. ãlenom novega ZUreP, ki doloãata

namen drÏavnega in obãinskega lokacijskega naãr-

ta, je namreã jasno doloãeno, da se z lokacijskim

naãrtom doloãijo tudi pogoji za pripravo projektov

za pridobitev gradbenih dovoljenj. Ker pa mora po

doloãbah 77. ãlena pripravljavec obãinskega loka-

cijskega naãrta pisno ali z javnim naznanilom

obvestiti lastnike nepremiãnin na obmoãju lokacij-

skega naãrta o javni razgrnitvi in javnih obravna-

vah ter jih pred obravnavo predloga na obãinskem

svetu tudi pisno seznaniti s stali‰ãi do morebitnih

njihovih pripomb in predlogov, po doloãbah 45.

ãlena pa se mora javna razgrnitev drÏavnega loka-

cijskega naãrta tudi opraviti v obãini oziroma obãi-

nah, na katere se nana‰a naãrtovana prostorske

ureditev, vsak lokacijski naãrt pa mora vsebovati

tudi re‰itve in ukrepe za varovanje okolja, ohranja-

nja narave in kulturne dedi‰ãine ter trajnostne

rabe naravnih dobrin (prvi odstavek 43. ãlena v

povezavi s 44. in 73. ãlenom), bi v primeru, ãe bi se

zahtevalo, da bi moral v postopku za izdajo grad-

benega dovoljenja kot stranka v tem postopku

(stranski udeleÏenec) ponovno nastopati lastnik

nepremiãnine, ki bi mejila na gradbeno parcelo, ki

bi bila predmet izdaje gradbenega dovoljenja

(sosed oziroma meja‰), to samo pomenilo, da bi se

tak‰ni osebi sicer priznala pravica, da pove svoje,

vendar ne bi moglo to (da pove svoje) v konãni fazi

prav niã vplivati na izdajo gradbenega dovoljenja,

razen v tem smislu, da bi se njegova izvr‰ljivost

zaradi pritoÏevanja odlagala, tako kot je to sedaj.

âe se z ZGO-1 ne bi uredilo to vpra‰anje drugaãe,

kot je to urejeno sedaj, menimo, da novi zakon

sploh ne bi bil potreben, priãakovanja javnosti, da

bo zakon to vpra‰anje uredil, pa bi ostala nerealizi-

rana.

Ker mora, glede na prej navedene doloãbe o obve-

zni vsebini, vsak lokacijski naãrt vsebovati tudi

naãrt parcelacije, umestitev naãrtovanega objekta

v prostor in vse druge podrobnosti v zvezi z njim,

bi torej obveznost pritegnitve meja‰ev v postopek

izdaje gradbenega dovoljenja na obmoãjih, ki se

urejajo z lokacijskim naãrtom, pomenilo samo

povsem nepotrebno administriranje v smislu

dajanja laÏnega upanja nasprotovalcem gradnje na

podroãju lokacijskih pogojev, koder je glede name-

ravanih konkretnih gradenj na konkretnih zemlji-

‰ãih Ïe vse odloãeno z izdajo uredbe o drÏavnem

lokacijskem naãrtu oziroma odloka o obãinskem

lokacijskem naãrtu. Glede na doloãbe drugega

odstavka 77. ãlena zakona o urejanju prostora,

morajo biti o tak‰nih odloãitvah pisno obve‰ãeni

Ïe pred sprejetjem tak‰nega izvedbenega prostor-

skega akta vsi lastniki nepremiãnin, ki leÏijo zno-

traj meje ureditvenega obmoãja, to je tudi ob njeni

meji oziroma meja‰i. Zato imajo tak‰ne osebe

moÏnost, da pred ustavnim sodi‰ãem izpodbijajo

tak‰en izvedbeni prostorski akt, kolikor bi menili in

dokazali, da ni bil pripravljan in sprejeman v skladu

z zakonom, ne pa da po tem, ko je tak‰en podrob-

nej‰i naãrt, ki doloãa vse, kar je potrebno za grad-

njo objektov na njegovem obmoãju, sprejet in uvel-

javljen, ‰e nadalje tak‰nim gradnjam nasprotujejo.

Bistveni cilj predlaganega zakona, to je veãjo uãin-

kovitost upravnega postopka izdaje gradbenega

dovoljenja, bo sicer moÏno v celoti doseãi, ko bodo

zaÏivele tiste zakonske doloãbe, ki urejajo pravice

in odgovornosti investitorja, projektanta, soglaso-

dajalcev, strank v postopku in upravnih organov.

Predlagatelj je namreã pri predlaganih re‰itvah

izhajal iz temeljite ocene trenutnega stanja. Zato

je v predlaganem zakonu jasno sprocesiral

postopek pristojnih soglasodajalcev. Projektant bo

namreã v postopku izdelave projekta za pridobitev

gradbenega dovoljenja le-tega izdelal v skladu s

pogoji, ki jih bodo podali soglasodajalci v skladu z

materialnimi predpisi, kateri doloãbe varujejo. Ko

pa bo projektant projekt izdelal, bodo ti isti sogla-

sodajalci z izdanim soglasjem, skladno s pogoji

tak‰en projekt tudi potrdili. S tako ureditvijo bo

onemogoãena dosedanja praksa, ko so investitorji

nemalokrat morali spreminjati projekte in potovati

od projektanta do upravnega organa in nazaj.

Visoke cene, ki so jih nekateri soglasodajalci za

svoje storitve zaraãunavali, pa so bile v mnogo pri-

merih brez pravih pravnih podlag. 

Bistveni cilj obravnavanega ZGO-1 pa je tudi v ure-

ditvi pravic in dolÏnosti stranskih udeleÏencev v

postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Menimo

namreã, da je bil po dosedanjih predpisih investi-

tor nedopustno nezavarovan v primerih, ko so nas-

protniki gradnje zgolj iz nagajivosti v pritoÏbenih

postopkih onemogoãali gradnjo. Zato se s predla-

ganim zakonom zahteva veãja odgovornost in

resnost pritoÏnikov, tudi s tem, ko se jim nalaga

finanãno breme dokazovanja.

Razlogi za bistveno poenostavljene postopke za

pridobitev gradbenih dovoljenj na obmoãjih, ki jih

bodo obãine uredile z lokacijskim naãrtom pa so

poleg prej pojasnjenega oziroma utemeljenega s

pripravo in sprejemanjem lokacijskih naãrtov, v

primerjavi s sprejemanjem prostorskega reda, tudi

v tem, da bo racionalna raba prostora v strnjenih

in komunalno urejenih naseljih tako ‰e dodatno

motivirana in sicer s predvidenim skraj‰anim

upravnim postopkom in neudeleÏbo ostalih strank

v postopku, razen investitorja. 
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Na tej podlagi doloãbe 60. ãlena ZGO-1 doloãajo

naslednje:
■ da se na obmoãjih, ki se urejajo z drÏavnim ali

obãinskim lokacijskim naãrtom, gradbena dovo-

ljenja izdajajo v skraj‰anem ugotovitvenem

postopku, razen ãe poseben zakon za doloãeno

vrsto objekta na doloãeni lokaciji izrecno ne

doloãa drugaãe in
■ da se na obmoãjih, ki se urejajo s prostorskim

redom, gradbena dovoljenja izdajajo v poseb-

nem ugotovitvenem postopku.

Status strank v postopku izdaje gradbenih dovo-

ljenj urejajo doloãbe 62. ãlena ZGO-1. Tudi pri tej

opredelitvi se je izhajalo iz prej pojasnjenega razli-

kovanja med lokacijskimi naãrti in prostorskim

redom. Z njimi je zato doloãeno naslednje:

1. da je stranka v postopku izdaje gradbenega

dovoljenja za objekt na obmoãju, ki se ureja z

drÏavnim ali obãinskim lokacijskim naãrtom,

samo investitor in

2. da v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za

objekt na obmoãju, ki se ureja s prostorskim

redom, imajo poleg investitorja pravico udele-

Ïevati postopka ‰e naslednji stranski udeleÏen-

ci:

• lastniki nepremiãnin in imetniki sluÏnostne

oziroma stavbne pravice na tak‰nih nepre-

miãninah, ki jih na podlagi vplivnega obmoãja

objekta, prikazanega z mejo v projektu za

pridobitev gradbenega dovoljenja, doloãi pri-

stojni upravni organ za gradbene zadeve;

• lastniki zemlji‰ã izven gradbene parcele, na

katerih je predvidena dovozna cesta in na

katerih so predvideni komunalni prikljuãki,

prikazani v projektu za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja ter imetniki sluÏnostne oziro-

ma stavbne pravice na tak‰nih nepremiãni-

nah;

• drugi subjekti, ãe tako doloãa zakon.

Ne glede na obrazloÏeno, kako bodo v bodoãe

potekali postopki izdaje gradbenih dovoljenj, pa je

potrebno posebej opozoriti na doloãbe drugega

odstavka 205. ãlena prehodnih doloãb ZGO-1, ki

doloãajo, da se doloãbe prvega odstavka 60. ãlena

in prvega odstavka 62. ãlena tega zakona priãnejo

uporabljati za izdajo gradbenih dovoljenj ‰ele, ko

je za tak‰no obmoãje, na katerem se naj bi izvajala

gradnja, ki je predmet izdaje gradbenega dovolje-

nja, sprejet drÏavni lokacijski naãrt oziroma obãin-

ski lokacijski naãrt po doloãbah ZUreP. Sedanji pro-

storski izvedbeni naãrti, to je zazidalni, ureditveni

in tudi lokacijski naãrti, ãeprav so po obliki in vse-

bini na prvi pogled podobni lokacijskim naãrtom

po ZUreP, se namreã niso sprejemali tako, kot je to

z ZUreP predpisano, to je, da se zemlji‰koknjiÏni

lastniki nepremiãnin na obmoãju, za katerega se

pripravlja in sprejema tak‰en naãrt, pisno obve-

‰ãajo oziroma se jim tak‰na obvestila in pojasnila

v zvezi z njihovimi pripombami celo vroãajo.

To pomeni, da bo lahko na obmoãjih, za katera ‰e

ne bodo sprejeti novi lokacijski naãrti, pristojni

upravni organ pri izdajah gradbenega dovoljenja

uporabil moÏnost skraj‰anega ugotovitvenega

postopka samo v primerih, kot mu jih omogoãajo

doloãbe 144. ãlena ZUP, ali pa v primerih, kot jih kot

posebno moÏnost urejajo doloãbe 61. ãlena ZGO-1.

Doloãbe 61. ãlena ZGO-1 namreã doloãajo, da lahko

pristojni upravni organ za gradbene zadeve (na

zahtevo investitorja) izda gradbeno dovoljenje v

skraj‰anem ugotovitvenem postopku tudi za grad-

njo manj zahtevnega objekta, ki ni predviden na

obmoãju, ki se ureja z lokacijskim naãrtom, ãe so

kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
■ da je predmet gradbenega dovoljenja stano-

vanjska stavba, ki ima pritliãje in najveã tri nad-

stropja z mansardo,
■ da iz vplivnega obmoãja objekta, prikazanega z

mejo v projektu za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja izhaja, da to vplivno obmoãje ne sega

preko meje gradbene parcele,
■ da iz prikaza komunalnih prikljuãkov in dostopa

v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja

izhaja, da ti prikljuãki ne potekajo po sosednjih

zemlji‰ãih,
■ da je tak‰na stavba od meje sosednjih zemlji‰ã

oddaljena najmanj polovico svoje vi‰ine, merje-

no od terena do kapi, ali pa da so, ãe je ta odda-

ljenost manj‰a, pridobljene notarsko overjene

izjave lastnikov sosednjih zemlji‰ã in objektov,

da se strinjajo z nameravano gradnjo, kot je

razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega

dovoljenja oziroma ãe tak‰ni lastniki tak‰no

izjavo dajo na zapisnik pri pristojnem gradbe-

nem organu,
■ da nameravana gradnja ne leÏi na obmoãju, ki je

s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni

pas objekta gospodarske javne infrastrukture

ali pa da je, ãe leÏi nameravana gradnja na

obmoãju tak‰nega varovalnega pasu, pridoblje-

no soglasje upravljalca objekta gospodarske

javne infrastrukture in
■ da nameravana gradnja ne leÏi na obmoãju, ki je

varovano po predpisih o varstvu kulturne dedi-

‰ãine ali po predpisih o ohranjanju narave ali pa

da je, ãe leÏi nameravana gradnja na obmoãju,

ki je varovano po predpisih o varstvu kulturne

dedi‰ãine oziroma ohranjanju narave, pridoblje-

no kulturnovarstveno oziroma naravovarstveno

soglasje.

Z doloãbami 61. ãlena ZGO-1 pa je omogoãen skraj-

‰ani ugotovitveni postopek izdaje gradbenega

dovoljenja tudi za rekonstrukcijo stanovanjske

stavbe ali za spremembo namembnosti, ãe investi-

tor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloÏi

notarsko overjena soglasja tak‰nega ‰tevila eta-

Ïnih lastnikov, kot ga doloãajo predpisi o stano-

vanjskih razmerjih, da se strinjajo z nameravano

gradnjo, kot je razvidna iz projekta za pridobitev

gradbenega dovoljenja oziroma ãe tak‰ni lastniki

dajo tak‰no izjavo na zapisnik pri pristojnem

upravnem organu za gradbene zadeve. 

V zvezi z izdajami gradbenih dovoljenj pa je

potrebno opozoriti tudi na doloãbe 190., 191. in 192.

ãlena prehodnih doloãb ZGO-1. Z njimi je namreã

doloãeno:

■ da se postopki za izdajo lokacijskega dovolje-

nja, ki so se zaãeli pred uveljavitvijo tega zako-

na, konãajo po doloãbah ZUN, 
■ da se postopki za izdajo gradbenega dovoljenja,

ki so se zaãeli pred uveljavitvijo tega zakona ter

postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so

se zaãeli po uveljavitvi tega zakona in temeljijo

v lokacijskih dovoljenjih, izdanih na podlagi

ZUN, konãajo po doloãbah ZGO,
■ da se postopki za izdajo enotnega dovoljenja za

gradnjo iz 33.a ãlena ZGO, ki so se zaãeli pred

uveljavitvijo tega zakona, konãajo po doloãbah

ZGO, s tem da je dovoljenje, izdano v tak‰nem

postopku in dokonãno enotno dovoljenje, ki ob

uveljavitvi tega zakona ‰e ni pravnomoãno, v

posledicah izenaãeno z gradbenim dovoljenjem

po ZGO-1, 
■ da se postopki za izdajo enotnega dovoljenja iz

45.h ãlena ZUN, ki so se zaãeli pred uveljavitvijo

tega zakona, konãajo po doloãbah ZUN in
■ da se postopki za izdajo odloãbe o dovolitvi pri-

gla‰enih del, ki so bili uvedeni pred dnem uve-

ljavitve tega zakona, konãajo po doloãbah ZUN. 

S spo‰tovanjem!

Mateja Gornik
MOPE, SluÏba za odnose z javnostmi
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·tevilka: 351-00-23/2003

Datum: 28. 1. 2003

GRADBENO DOVOLJENJE ZA
NOVO PLINSKO IN·TALACIJO

V zvezi z va‰im dopisom odgovarjamo:

Tudi zato, ker se izvedba plinske in‰talacije v

veã stanovanjskem bloku ne more ‰teti, kot da je

namenjena individualnemu ogrevanju, saj se z njo

napajajo vsa stanovanja, to pomeni, da je potreb-

no za tak‰no »plinifikacijo« gradbeno dovoljenje.

To je jasno razvidno iz definicije po toãki 7. prvega

odstavka 2. ãlena, ki doloãa, da je gradnja izvedba

gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega

objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno grad-

njo in odstranitev objekta.

Ker pa je z definicijo po toãki 7.2 prvega odstavka

2. ãlena tudi sicer doloãeno, da je rekonstrukcija

objekta spreminjanje tehniãnih znaãilnosti obsto-

jeãega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni

namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma

izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni

velikost, zunanji izgled in namembnost objekta,

spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi,

zmogljivost ter izvedejo druge njegove izbolj‰ave,

napeljava plinske in‰talacije pa tak‰na izbolj‰ava

nedvomno je, to pomeni, da je potrebno v vseh

primerih, ko se namerava v objekt napeljati

novo plinsko in‰talacijo, gradbeno dovoljenje. 

Hi‰ni prikljuãek brez gradbenega dovoljenja in

brez lokacijske informacije, vendar seveda v

soglasju z upravljalcem plinovodnega distribucij-

skega omreÏja, je zato moÏno izvesti samo v pri-

meru, da je plinska in‰talacija v objektu Ïe zgraje-

na v skladu s predpisi. V nasprotnem primeru, to

je, ãe bi se nameravala v objektu zgraditi nova

plinske in‰talacija, pa bo seveda potrebno gradbe-

no dovoljenje za celoto. To je namreã predpisano s

prvim odstavkom 67. ãlena ZGO-1. Zato se izgrad-

nja nove plinske in‰talacije tudi ne more ‰teti

za investicijska vzdrÏevalna dela.

Iz pojasnjenega pa seveda ne izhaja, da ne bi smel

biti projekt za pridobitev gradbenega dovolje-

nja za izvedbo plinifikacije enostaven oziroma

kaj dosti drugaãen, kot se Ïe do sedaj, za izdaje

odloãb o dovolitvi prigla‰enih del za manj‰a plini-

fikacijska dela, kot jih opisujete, izdelovala ustre-

zna, bolj ali manj idejna tehniãna dokumentacija.

S spo‰tovanjem!
JoÏe NOVAK

DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE
Pripravil: TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

GRADBENO DOVOLJENJE

·tevilka: 351-00-90/2003

Datum: 19. 2. 2003

VPISI V ZBORNICO IN
POOBLASTILA DIPLOMANTOV
Z VI·JO UNIVERZITETNO IN
VI·JO STROKOVNO
IZOBRAZBO

Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom nas prosite za odgovore

na naslednja vpra‰anja:

1. ali se v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev lahko

vpi‰e posameznik z vi‰jo strokovno izobrazbo

in ali se lahko vpi‰e posameznik z vi‰jo uni-

verzitetno izobrazbo?

2. ali inÏenir z vi‰jo univerzitetno izobrazbo, ki

je po starem zakonu o graditvi objektov vpi-

san samo v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev,

izpolnjuje pogoje za odgovornega projektan-

ta?

3. ali se za odgovorne vodje del in posameznih

del v 77. ãlenu novega zakona o graditvi

objektov ‰tejejo delovne izku‰nje po pridob-

ljeni izobrazbi, za katere izpolnjujejo pogoje

ali vse delovne izku‰nje pri gradnjah?

4. ali se vodi imenik geodetov posebej ali v okvi-

ru imenika poobla‰ãenih inÏenirjev?

5. kdo bo doloãil pogoje vzajemnosti za tuje

fiziãne osebe?

6. ali lahko posameznik z delovodskim ali moj-

strskim izpitom brez strokovnega izpita po

zakonu o graditvi objektov lahko opravlja

delo odgovornega vodje posameznih del?

V tej zvezi odgovarjamo:

Ad 1)

Ker je s 110. ãlenom Zakona o graditvi objektov

(Uradni list RS, ‰t. 112/02, v nadaljevanju: ZGO-1)

doloãeno, da Zbornica za arhitekturo in prostor

Slovenije (v nadaljevanju: ZAPS) vzpostavi, vodi

in vzdrÏuje imenik poobla‰ãenih arhitektov,

poobla‰ãenih krajinskih arhitektov in poobla‰ãe-

nih prostorskih naãrtovalcev (v nadaljevanju:

imenik ZAPS), InÏenirska zbornica Slovenije (v

nadaljevanju: IZS) pa da vzpostavi, vodi in vzdr-

Ïuje imenik poobla‰ãenih inÏenirjev (v nadalje-

vanju: imenik IZS), s tretjim odstavkom 226.

ãlena prehodnih in konãnih doloãb ZGO-1 pa je

doloãeno, da sedanja inÏenirska zbornica, to je

IZS/97 do ustanovitve ZAPS in IZS vzpostavi in

vodi imenik ZAPS in imenik IZS po doloãbah ZGO-

1, to glede na doloãbe prvega in drugega odstav-

ka 77. ãlena ZGO-1, v neposredni povezavi z

doloãbami Zakona o visokem ‰olstvu (Uradni list

RS, ‰t. 67/93, 39/95-odloãba US, 18/98-odloãba

US, 35/98-odloãba US, 99/99 in 64/2001, v nada-

ljevanju: ZV·) pomeni, da se v imenik IZS lahko

vpi‰e tudi posameznik, ki ima vi‰jo univerzi-

tetno izobrazbo gradbene ali druge podobne

tehniãne stroke z opravljenim strokovnim izpi-

tom za odgovorno vodenje del pri IZS in z naj-

manj sedmimi leti delovnih izku‰enj pri grad-

njah, kakor tudi posameznik, ki ima vi‰jo

strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge

podobne tehniãne smeri z opravljenim strokov-

nim izpitom za odgovorno vodenje del pri IZS, ãe

izpolnjuje tudi pogoj, da ima najmanj deset let

delovnih izku‰enj pri gradnjah. 

Doloãbe drugega odstavka 77. ãlena, ki doloãajo

pogoje, kdo od odgovornih vodij del, ki jih sicer

doloãajo doloãbe prvega odstavka navedenega

ãlena, lahko nastopa kot odgovorni vodja del pri

zahtevnih objektih, namreã v doloãbah, ki kot

pogoj doloãajo pridobljeno univerzitetno izobra-

zbo, ne urejajo posebej vi‰je univerzitetne izo-

brazbe, saj jo v skladu z ZV· vanjo vkljuãujejo.

Zato je navedene doloãbe potrebno brati skupaj

z doloãbami tretjega odstavka 230. ãlena preho-

dnih in konãnih doloãb ZGO-1, ki doloãajo, da

lahko inÏenir z vi‰jo univerzitetno izobrazbo,

opravljenim strokovnim izpitom in najmanj peti-

mi leti delovnih izku‰enj pri gradnjah nastopa

kot odgovorni nadzornik in odgovorni vodja del

pri gradnjah manj zahtevnih in enostavnih

objektov, ãe je pred 9. novembrom 1996 izpolnje-

val pogoje za strokovno vodstvo pri gradnji

objektov obãanov in civilnih pravnih oseb v skla-

du z 51. ãlenom zakona o graditvi objektov

(Uradni list SRS, ‰t. 34/84), kar pa pomeni da po

tem, ko se v smislu z ZV· izenaãi z visoko

strokovno izobrazbo, izpolnjuje tudi pogoj o

delovnih izku‰njah in zato lahko tudi opravlja

tudi odgovorno vodenje del nad zahtevnimi

objekti.

Ad 2)

InÏenir z vi‰jo univerzitetno izobrazbo, ki je

bil na podlagi doloãb 26.b ãlena prej‰njega

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

(Uradni list SRS, ‰t. 34/84 in 29/86, Uradni list

RS, ‰t. 71/93-ZUN, 40/94-odloãba US, 69/94-

odloãba US, 59/96, 45/99, 42/2000-odloãba US,

52/2000-ZGPro in 52/2000, v nadaljevanju: ZGO)

vpisan samo v imenik poobla‰ãenih inÏenir-

jev, ne izpolnjuje pogoje za odgovornega

projektanta, razen ãe izpolnjuje pogoje iz

‰estega odstavka 228. ãlena prehodnih in konã-

nih doloãb ZGO-1. Z njimi je namreã doloãeno, da

se ‰teje, da posameznik, ki je bil pred 9. novem-

brom 1996 imenovan za odgovornega projektan-
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MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

ta v skladu s tretjim odstavkom 28. ãlena zakona

o graditvi objektov (Uradni list SRS, ‰t. 34/84) ali

je pred tem datumom kot poklic opravljal dejav-

nost projektiranja v skladu z 79. ãlenom navede-

nega zakona, izpolnjuje pogoje za odgovornega

projektanta po tem zakonu, ãe je pred dnem

uveljavitve tega zakona, pri IZS/97 vloÏil zahte-

vo za vpis v posebni imenik odgovornih projek-

tantov iz tretjega odstavka 100.e ãlena ZGO in se

je v ta imenik tudi vpisal ter v roku petih let po

vpisu opravil dopolnilni strokovni izpit za izdelo-

vanje posameznih naãrtov. To pomeni, da lahko

kot odgovorni projektant lahko nastopa in to

samo ‰e doloãeno dobo, dokler ne po prete-

kel rok za opravljanje dopolnilnega strokov-

nega izpita, razen seveda, ãe bo izpit opra-

vil, ne samo inÏenir z vi‰jo univerzitetno izo-

brazbo, ampak tudi tehnik, seveda samo

tisti, ki je Ïe pred uveljavitvijo zakona o

spremembah in dopolnitvah ZGO-84 (Uradni

list RS, ‰t. 59/96, ZGO-B) izpolnjeval pogoja za

odgovornega projektanta, ne pa tudi novi, to

je tisti, ki so konãali ‰olanje po 9.11.1996 (uvelja-

vitev ZGO-B).

Ad 3)

Za odgovorne vodje del in posameznih del v

77. ãlenu ZGO-1 se ‰tejejo delovne izku‰nje po

pridobljeni izobrazbi, za katere izpolnjujejo

pogoje, torej samo za tiste delovne izku‰nje pri

gradnjah, ki so v neposredni zvezi z odgovornim

vodenjem del oziroma odgovornim vodenjem

posameznih del.

Ad 4)

Ker je z drugim odstavkom 113. ãlena ZGO-1 dolo-

ãeno, da se v IZS ne zdruÏujejo samo posamezni-

ki, ki v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje

za odgovorne projektante pri gradbenem in dru-

gem projektiranju, odgovorne revidente, odgo-

vorne vodje del in odgovorne nadzornike, ampak

tudi posamezniki, ki v skladu z geodetskimi pred-

pisi izpolnjujejo pogoje za odgovorne geodete

pri opravljanju geodetskih storitev in celo drugi

inÏenirji, ãe tako doloãa zakon, to pomeni, da se

vodi imenik geodetov v okviru imenika

poobla‰ãenih inÏenirjev. Ker pa je s ãetrtim

odstavkom 123. ãlena ZGO-1, ki sicer doloãa vsebi-

no obeh imenikov, ZAPS in IZS, tudi doloãeno, da

ima pristojni minister v teh doloãbah podlago, da

izda Pravilnik o obliki in podrobnej‰i vsebini ime-

nika poklicnih zbornic ter o naãinu vpisovanja

vanj, bo s tem podzakonskim predpisom tudi

podrobneje urejeno, kako bo morala izgledati

oblika tak‰nega imenika, da bo z njim tudi na

pregleden naãin razvidno, kak‰no pooblastilo za

opravljanje doloãene inÏenirske storitve ima

doloãeni posameznik, vpisan vanj.

Ad 5)

Odgovor na vpra‰anje, kdo bo doloãil pogoje vza-

jemnosti za tuje fiziãne osebe, je v konkretnih

bilateralnih sporazumih, kot jih doloãajo

posamezni zakoni, lahko pa tudi uredbe o rati-

fikacijah sporazumov med Vlado Republiko

Slovenijo in pristojnimi organi drugih drÏav

ter sporazumi, sklenjeni v okviru mednaro-

dnih pogodb in sicer o konkretnih zadevah in

ki se objavljajo v posebnem delu Uradnega lista

Republike Slovenije. To pomeni, da bo moral pri-

stojni organ ZAPS oziroma IZS, ko bo prejel zah-

tevo za vpis v imenik, v vsakem tak‰nem primeru

preveriti, ali vlagatelj zahteve izpolnjuje pogoj

vzajemnosti. 

To bo moral pristojni zborniãni organ opravljati v

okviru javnega pooblastila, ki mu ga je dal ZGO-1

z doloãbami prvega odstavka 111. ãlena, v okviru

postopka, predpisanem z Zakonom o splo‰nem

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

70/00 in 52/02, ZUP). Sicer bo dokazovanje, da

vlagatelj zahteve za vpis v imenik izpolnjuje

predpisane pogoje, na strani vlagatelja, vendar

bo moral pristojni zborniãni organ v tak‰nih pri-

merih upo‰tevati tiste doloãbe ZUP, ki doloãajo

rok za izdajo odloãbe, saj se bo v nasprotnem

primeru ‰telo, ãe bi se z odloãitvijo prekomerno

zavlaãevalo, da gre za molk pristojnega prvosto-

pnega organa in bo zato lahko tak‰en vlagatelj

zahteve vloÏil pritoÏbo na pritoÏbeni organ, to je

na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Ker pa je omenjenih meddrÏavnih aktov Ïe kar

precej, bo potrebno, da se o njih oziroma o vse-

binah, ki jih urejajo, ãimprej opravi ustrezna vse-

binska (pravna) analiza, hkrati z njo pa da se

opravi tudi celovita analiza pridruÏitvenih spora-

zumov Slovenije, v zvezi z njenim vedno bolj se

pribliÏajoãim vkljuãevanjem v skupnost drÏav

ãlanic EU.

Ad 6)

S tretjim odstavkom 77. ãlena ZGO-1 je doloãeno,

da je odgovorni vodja posameznih del posame-

znik, ki ima vi‰jo strokovno izobrazbo z opravlje-

nim strokovnim izpitom in najmanj dvemi leti

delovnih izku‰enj in tehnik z opravljenim stro-

kovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih

izku‰enj, lahko pa da je to tudi oseba z opravlje-

nim delovodskim ali mojstrskim izpitom s

podroãja izvajanja del pri gradnjah in z najmanj

petimi leti delovnih izku‰enj pri gradnjah. Ker pa

je s ãetrtim odstavkom istega ãlena tudi doloãe-

no, da se delovodski izpiti opravljajo pri pristojni

gospodarski zbornici, to je Gospodarski zbornici

Slovenije, mojstrski izpiti pa da se opravljajo pri

pristojni obrtni zbornici, to je Obrtni zbornici

Slovenije, to pomeni, da tak‰nim osebam ni

potrebno opravljati ‰e kak‰nega drugega

izpita.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu
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·tevilka: 351-00-190/2003

Datum: 2. 4. 2003

VPIS TUJCEV V IMENIK IZS

Spo‰tovani !

Z dopisom nas prosite za pojasnilo, ali drugi

odstavek 126. ãlena novega Zakona o graditvi

objektov pomeni, da se lahko v imenik IZS vpi‰e

tudi tuja fiziãna oseba, ãe izpolnjuje pogoje iz

1., 2. in 3. toãke tega odstavka, ali pa se lahko

tujec vpi‰e v ta imenik samo, ãe so izpolnjeni

pogoji iz ãetrtega oziroma petega odstavka

navedenega ãlena.

V tej zvezi odgovarjamo:

Doloãbe drugega odstavka 126. ãlena Zakona o

graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02, ZGO-1)

se lahko uporabljajo samo za posameznike, ki

imajo v Republiki Sloveniji stalno ali zaãasno

prebivali‰ãe, torej za vse drÏavljane Republike

Slovenije in za tiste drÏavljane tuje drÏave, ki

imajo v Republiki Sloveniji stalno ali zaãasno pre-

bivali‰ãe. Doloãbe tretjega odstavka 126. ãlena

ZGO-1 pa veljajo za tiste drÏavljane tujih drÏav,

ki v Republiki Sloveniji nimajo prebivali‰ãa, bi

pa radi pri nas izdelovali projektno dokumentacijo

in morajo biti zato vpisani v imenik IZS (oziroma

ZAPS). Doloãbe ãetrtega odstavka 126. ãlena

ZGO-1 pa, glede na doloãbe 239. ãlena, ‰e ne velja-

jo. Veljati oziroma uporabljati se bodo zaãele, ko

bo postala Republika Slovenija polnopravna ãlani-

ca drÏav Evropske unije.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

VPIS TUJCEV LICENCA »P«

·tevilka: 351-00-211/2003

Datum: 16. 4. 2003

Spo‰tovana !

Z dopisom nas spra‰ujete, kdaj bo mogoãe zaãeti

z opravljanjem strokovnih izpitov za odgovor-

no prostorsko naãrtovanje, pridobiti licenco z

oznaãbo »P«, ki omogoãa samostojno izdelavo

posameznih sestavin drÏavne in obãinske prostor-

ske strategije, samostojno izdelavo regionalnih

zasnov in posameznih sestavin obãinskega pro-

storskega reda in se vkljuãiti v matiãno sekcijo

prostorskih naãrtovalcev. Navajate, da ste za

tak‰no licenco zainteresirani, ker ste po osnovni

izobrazbi univ. dipl. geografinja in imate s podroã-

ja prostorskega naãrtovanja veã kot osem let

delovnih izku‰enj, nimate pa ‰e opravljenega stro-

kovnega izpita. Zato nas tudi spra‰ujete, kako

daleã je ustanavljanje matiãne sekcije prostorskih

naãrtovalcev pri Zbornici za arhitekturo in prostor

Slovenije in kdaj bo izdan predpis o opravljanju

strokovnih izpitov pri njej.

V tej zvezi odgovarjamo:

1. S ãetrtim odstavkom 233. ãlena prehodnih in

konãnih doloãb Zakona o graditvi objektov

(Uradni list RS, ‰t. 110/02, ZGO-1) je doloãeno, da

mora pristojni minister izdati Pravilnik o

programu in naãinu opravljanja strokovnih

izpitov pri poklicnih zbornicah, kot ga opre-

deljujejo doloãbe 133. ãlena ZGO-1, najpozneje v

devetih mesecih po uveljavitvi zakona, z 234.

ãlenom navedenega zakona pa je doloãeno, da

se do njegove izdaje oziroma uveljavitve

uporabljajo doloãbe sedanjega Pravilnika o

programu in naãinu opravljanja strokovnih

izpitov pri InÏenirski zbornici Slovenije

(Uradni list RS, ‰t. 35/98 in 64/90). 

2. Zakonodajalec izdajo novega pravilnika o

opravljanju izpitov ni uvrstil med podzakonske

predpise, ki jih je potrebno izdati ãimprej, zato,

ker mora pred njegovo izdajo ‰ele zaãeti s

poslovanjem nova poklicna zbornica, to je

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

(ZAPS). Navedena zbornica je bila sicer usta-

novljena (na ustanovnem zboru v Cankarjevem

domu v Ljubljani, dne 12. 2. 2003), ni pa ‰e zaãe-

la poslovati, saj mora pred tem ‰e opraviti

delitveno bilanco s prej‰njo skupno inÏenirsko

zbornici, opraviti volitve organov in na tak‰ni

seji tudi ustanoviti vse tri matiãne sekcije, kot

jih doloãa prvi odstavek 118. ãlena ZGO-1 in spre-

jeti statut, k statutu pa tudi pridobiti soglasje

Vlade Republike Slovenije. S tretjim odstavkom

122. ãlena je namreã doloãeno, da se statut

lahko objavi v Uradnem listu RS samo skupaj s

soglasje vlade. Ker pa statuta, dokler ni objav-

ljen, ni mogoãe izvajati, to pomeni, da bo ZAPS

zaãela lahko poslovati in tudi izdajati posa-

mezne vrste licenc, kot jih doloãajo doloãbe

131. ãlena ZGO-1 ‰ele, ko bodo opravljene

vse prej na‰tete zadolÏitve vodstva ZAPS in

seveda tudi izdan novi pravilnik o izpitih.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

STROKOVNI IZPITI IZ PROSTORSKEGA NAâRTOVANJA IN
PRIDOBITEV LICENCE Z OZNAâBO »P«
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MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

·tevilka: 351-00-17/2003

Datum: 26. 3. 2003

POGOJI ZA PRIDOBITEV
STATUSA POOBLA·âENEGA
PROSTORSKEGA
NAâRTOVALCA

Spo‰tovani !

Z dopisom nas spra‰ujete naslednje:
■ kateri naziv vam sploh lahko podeli IZS;
■ ãe dobite naziv poobla‰ãeni inÏenir (peãat »G«),

za katero vrsto opravil se bo to nana‰alo;
■ ali lahko opravljate dela obãinskega urbanista

kot samostojni podjetnik pogodbeno za veã

obãin oziroma ãe se ponovno zaposlite na obãi-

ni, ali ste lahko obãinski urbanist;
■ ali so dolÏni na IZS hraniti tudi elaborate, ki jih

izdelajo kandidati v sklopu posebnega dela

strokovnega izpita;
■ kdaj bo moÏno opravljati dopolnilne strokovne

izpite za podroãje odgovornega prostorskega

naãrtovanja;
■ ali boste avtomatiãno pridobil naziv »P«, ko

boste konãali magisterij (IP·PUP). 

V tej zvezi odgovarjamo:

1. Ker je s 183. ãlenom novega Zakona o urejanju

prostora (Uradni list RS, ‰t. 110/02 in 8/03,

ZUreP-1) jasno doloãeno, da pravne in fiziãne

osebe, ki so s 1. 1. 2003 izpolnjevale pogoje za

opravljanje dejavnosti urbanistiãnega naãr-

tovanja po doloãbah drugega odstavka 69.

ãlena Zakona o urejanju naselij in drugih pose-

gov v prostor (Uradni list SRS, ‰t. 18/84, 37/85 in

29/86, Uradni list RS, ‰t. 26/90, 18/93, 47/93,

71/93, 44/97, 9/2001-ZPPreb in 23/2002 – odloã-

ba US, ZUN), nadaljujejo z delom kot prostorski

naãrtovalci iz 158. ãlena ZUreP-1, v dopisu pa

navajate, da ste tak‰no dejavnost zadnjih 7,5 let

opravljali na Mestni obãini Murska Sobota, je

potrebno najprej ugotoviti, da vam ni z niãemer,

kot sicer v dopisu navajate, onemogoãeno

opravljanje sedanje gospodarske dejavnosti.

2. V zvezi z va‰imi trditvami, da naj bi bilo na‰e

stali‰ãe, da do uveljavitve izvr‰ilnih predpisov

po ãetrtem odstavku 128. ãlena in po ‰estem

odstavku 131. ãlena Zakona o graditvi objektov

(Uradni list RS, ‰t. 110/02, ZGO-1) ‰e ni mogoãe

izdajata licenc z oznaãbo »A«, »KA« in »P« ni

mogoãe, napaãno, je potrebno ugotoviti, da

doloãbe 128. ãlena ZGO-1 ne urejajo podeljevanja

licenc, ampak pridobivanje statusa poobla‰ãe-

nega arhitekta oziroma poobla‰ãenega krajin-

skega arhitekta, pogoje za pridobitev posame-

zne vrste licence pa urejajo doloãbe 131. ãlena

ZGO-1. Ker pa je s petim odstavkom 131. ãlena

tudi doloãeno, da pristojni organ ZAPS najpo-

zneje v 15 dneh po izdaji potrdila o pridobitvi

licence poobla‰ãenemu arhitektu s pridobljeno

licenco “A” po uradni dolÏnosti vroãi enotni Ïig

z identifikacijsko ‰tevilko in oznaãbo, za katero

vrsto storitev ima pridobljeno licenco, ki je nanj

trajno vezana in jo mora uporabljati pri oprav-

ljanju storitev, poobla‰ãenemu krajinskemu

arhitektu s pridobljeno licenco “KA” po uradni

dolÏnosti vroãi enotni Ïig z identifikacijsko ‰te-

vilko in oznaãbo, za katero vrsto storitev ima

pridobljeno licenco, ki je nanj trajno vezana in

jo mora uporabljati pri opravljanju storitev,

posamezniku s pridobljeno licenco “P” pa po

uradni dolÏnosti izda ãlansko izkaznico in hkrati

vroãi enotni Ïig z identifikacijsko ‰tevilko in

oznaãbo, za katero vrsto storitev ima pridoblje-

no licenco, ki je nanj trajno vezana in jo mora

uporabljati pri opravljanju storitev, je potrebno

tudi ugotoviti, da je va‰e sklicevanje na doloãbe

tretjega odstavka 128. ãlena ZGO-1 napaãno.

3. âe boste pridobili status poobla‰ãenega inÏenir-

ja pri IZS s peãatom »G« oziroma ne boste ãlan

ZAPS, potem se bo ‰telo, da imate znanja,

potrebna za izdelovanje naãrtov iz 3. toãke dru-

gega odstavka 36. ãlena ZGO-1, to je naãrte

gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih naãr-

tov, znanja s podroãja odgovornega vodenja del

in drugih inÏenirskih storitev.

4. V zvezi z va‰imi vpra‰anji o obãinskem urbani-

stu pojasnjujemo, da ZUreP-1 v 161. ãlenu doloãa,

da mora imeti obãina sluÏbo za urejanje prosto-

ra oziroma mora zagotoviti sodelovanje naj-

manj enega obãinskega urbanista — to je osebe,

ki izpolnjuje pogoje za poobla‰ãenega prostor-

skega naãrtovalca po predpisih o graditvi

objektov. Zakon torej ne zahteva, da bi obãina,

ki ima ustanovljeno sluÏbo za urejanje prostora,

imela poleg te sluÏbe ‰e obãinskega urbanista.

Seveda pa zakon tega tudi ne prepoveduje; ãe

bodo v doloãeni obãini smatrali, da je obseg

nalog s podroãja urejanja prostora tako ob‰iren

in zahteven, ni ovir, da si zagotovijo sodelova-

nje (to so vse oblike sodelovanja, ki jih predvi-

deva zakon o obligacijskih razmerjih) tudi

obãinskega urbanista. Za tiste obãine, zlasti

manj‰e, ki nimajo posebnih sluÏb za urejanje

prostora, pa zakon zahteva, da imajo vsaj enega

obãinskega urbanista, ki bo skrbel za zakonitost

in strokovnost opravljanja nalog prostorskega

urejanja, saj imajo nestrokovne in ad hoc odlo-

ãitve o urejanju prostora lahko velike in dolgo-

roãne negativne posledice. Obãinski urbanist je

torej posameznik (fiziãne oseba), ne pa (gospo-

darska) druÏba oziroma samostojni podjetnik

posameznik.

5. Zakon tudi ne prepoveduje, da poobla‰ãeni pro-

storski naãrtovalec nastopa v veã obãinah kot

obãinski urbanist, vendar pa je priporoãljivo, da

v obãini, ki namerava angaÏirati obãinskega

urbanista, presodijo obseg in naravo njegovih

nalog ter se tudi na tej osnovi odloãijo za obãin-

skega urbanista, ki ima morebiti tako obligacijo

sklenjeno Ïe z drugo obãino. Obãinski urbanist

je zato lahko posameznik, ki ima izpolnjene

pogoje za poobla‰ãenega prostorskega naãrto-

valca po predpisih o graditvi objektov. To pome-

ni, da ima posameznik v med drugim pridoblje-

no eno izmed treh licenc, ki jih novi zakon o

graditvi objektov poimenuje z oznaãbo “A”,

“KA” ali “P” (130. ãlen ZGO-1)), pri ãemer ZGO-1

doloãa, da se licenca “A” oziroma “KA” lahko

podeli le posamezniku, ki ima izobrazbo s

podroãja arhitekturne oziroma krajinsko arhi-

tekturne stroke, medtem ko se licenca “P”

lahko podeli tudi posamezniku, ki ima strokovno

izobrazbo s podroãja tiste druge stroke, ki

zagotavlja ustrezna znanja s podroãja prostor-

skega naãrtovanja. Pri tem velja ‰e dodati, da

ZUreP-1 ne predpisuje, kak‰no izobrazbo morajo

imeti »strokovnjaki« obãinske sluÏbe za ureja-

nje prostora, saj je to stvar predpisov s podroã-

ja javne uprave in tozadevnih obãinskih predpi-

sov.

6. Naãin opravljanja strokovnih izpitov in evidence

v zvezi z njimi urejajo doloãbe Pravilnika o pro-

gramu in naãinu opravljanja strokovnih izpitov

pri InÏenirski zbornici Slovenije (Uradni list RS,

‰t. 35/98 in 64/99). Ker pa z njegovim 29. ãle-

nom doloãeno, da se spisi, ki vsebujejo tudi

izpitno nalogo, vzpostavijo, vodijo in vzdrÏujejo

samo do opravljenega izpita oziroma izdaje

potrdila iz 23. ãlena tega pravilnika, po izdaji

potrdila o opravljenem izpitu in prepisu ustre-

znih podatkov iz spisa v register o opravljenih

izpitov (knjiga izpitov) pa da se spis preda kan-

didatu, to velja seveda tudi za primer, ki ga

opisujete oziroma spra‰ujete.

7. Dopolnilne izpite za podroãje odgovornega pro-

storskega naãrtovanja se lahko opravlja Ïe

sedaj in sicer neposredno na podlagi 14. ãlena

Pravilnika o programu in naãinu opravljanja

strokovnih izpitov pri InÏenirski zbornici

Slovenije (Uradni list RS, ‰t. 35/98 in 64/99), ki

se ga glede na doloãbe 234. ãlena ZGO-1 ‰teje

kot veljaven podzakonski predpis za obrav-

navano podroãje. Z njim je namreã doloãeno, da

se lahko kandidat, ki je Ïe opravil izpit po tem

pravilniku in je z nadaljnjim izobraÏevanjem

dosegel naslednjo stopnjo strokovne izobrazbe,

prijavi ponovno k izpitu (dopolnilni izpit) eno

leto po tako pridobljeni izobrazbi. Doloãeno pa

je tudi, da se lahko kandidat, ki je Ïe opravil

izpit po tem pravilniku za doloãeno podroãje

opravljanja inÏenirskih storitev posamezne

stroke iz drugega odstavka 6. ãlena tega pravil-

PRIDOBITEV STATUSA POOBLA·âENEGA  PROSTORSKEGA NAâRTOVALCA
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nika in je dosegel izobrazbo druge stroke ter

namerava opraviti izpit ‰e za kak‰no drugo

podroãje inÏenirskih storitev oziroma stroko,

prijavi k dopolnilnemu izpitu, ko ima najmanj

enoletne delovne izku‰nje v tej stroki. Doloãeno

je tudi, da tak‰ni kandidati opravljajo pisni del

izpita v celoti, ustni del pa le iz programa

posebnega dela izpita, za katerega izpita ‰e

niso opravljali.

8. Na vpra‰anje o avtomatiãni pridobitvi licence z

oznaãbo »P« je potrebno odgovoriti nikalno.

Tak‰ne doloãbe, kot jih doloãajo doloãbe 224.

ãlena ZGO-1, namreã veljajo samo za tiste posa-

meznike, ki so 1. 1. 2003 Ïe izpolnjevali z nave-

denim ãlenom predpisane pogoje, to je da so

pred tem datumom konãali univerzitetni ‰tudij

ali imeli v Republiki Sloveniji nostrificirano

diplomo univerzitetnega ‰tudija s podroãja teh-

niãno-tehnolo‰kih ved, z opravljenim magisteri-

jem ali doktoratom s podroãja projektiranja ali

prostorskega naãrtovanja in da so tudi pred

tem imeli po konãanem ‰tudiju najmanj 20 let

delovnih izku‰enj na podroãju projektiranja ozi-

roma prostorskega naãrtovanja.

9. Na vpra‰anje, kak‰en naziv vam sploh lahko

podeli IZS, pa odgovarjamo, da poklicna zborni-

ca ne podeljuje nazivov, saj sodi tak‰no pode-

ljevanje v pristojnost ustreznega izobraÏeval-

nega zavoda oziroma njegovega pristojnega

organa, v skladu z veljavnimi predpisi o izobra-

Ïevanju, oziroma v konkretnem primeru v skla-

du z Zakonom o visokem ‰olstvu (Uradni list RS,

‰t. 67/93, 39/95-odloãba US, 18/98-odloãba US,

35/98-odloãba US, 99/99 in 64/2001).

Posameznik, ki se vpi‰e v ustrezen imenik pri-

stojne poklicne zbornice, namreã pridobi samo

pooblastilo za opravljanje doloãene vrste inÏe-

nirske storitve, kot to tudi sicer podrobno dolo-

ãajo doloãbe 128. ãlena ZGO-1. Z njimi je namreã

doloãeno, da mora pristojni organ tak‰ne zbor-

nice najpozneje v 15 dneh po vpisu v imenik po

uradni dolÏnosti izdati ãlansko izkaznico, hkrati

pa tak‰nemu posamezniku tudi vroãiti enotni

Ïig z identifikacijsko ‰tevilko in oznaãbo, za

katero vrsto storitev ima pooblastilo, ki je nanj

trajno vezana in jo mora uporabljati pri oprav-

ljanju storitev.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

… PRIDOBITEV STATUSA DOPOLNILNI STROKOVNI IZPITI PO ZGO-C

·tevilka: 166-14/2003

Datum: 30. 5. 2003

Spo‰tovani !

V dodatnem dopisu ste podobno kot v predho-

dnem (glejte MOPE-ov predhodni odgovor), pono-

vili mnenje, ãe‰ da IZS ne razlikuje statusa

poobla‰ãenega inÏenirja po 26.a ãlenu ZGO-B

(Uradni list RS, ‰t. 59/96) in odgovornega projek-

tanta — inÏenirja po 4. ãlenu ZGO-C (Uradni list

RS, ‰t. 45/99),

Smo prisiljeni ponoviti, kar smo vam Ïe pojasnili:

1. S tem, ko ste se na podlagi Zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o graditvi

objektov (ZGO-B, Uradni list RS, ‰t. 59/96)

vpisali v imenik IZS, ste pridobili pravico, da

nastopate kot odgovorni vodja del pri grad-

nji tiste vrste zahtevnih objektov, s podroãja

katerih ste opravili posebni del izpita, kar pa

seveda ne pomeni, da bi lahko na tak‰ni podlagi

nastopali tudi kot odgovorni projektant naãrtov

elektriãnih in‰talacij in elektriãne opreme. V

imenik poobla‰ãenih inÏenirjev ste se namreã

lahko vpisali, ker ob vpisu izpolnjevali pogoje

za odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih

objektov, ne pa kot odgovorni projektant.

2. Pravico, da nastopate kot odgovorni projek-

tant tak‰nih naãrtov in sicer samo za dolo-

ãeno obdobje petih let oziroma tudi za

nedoloãen ãas, ãe bi opravili dopolnilni

strokovni izpit, pa ste pridobili ‰ele z vpi-

som v posebni imenik odgovornih projektan-

tov, kar pa vam je omogoãil Zakon o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov

(ZGO-C, Uradni list RS, ‰t. 45/99) oziroma dne

12.6.1999 uveljavljena novel 100.e ãlena Zakona

o graditvi objektov iz leta 1984 (ZGO, Uradni list

SRS, ‰t. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, ‰t. 71/93-

ZUN, 40/94-odloãba US, 69/94-odloãba US,

59/96, 45/99, 42/00-odloãba US, 52/2000-ZGPro

in 52/00), oziroma 4. ãlena ZGO-C, ki ga v seda-

njem dopisu navajate.

3. Z doloãbami 4. ãlena ZGO-C, na katerega se

sklicujete, so se namreã samo, zaradi odloãbe

Ustavnega sodi‰ãa RS, ustrezno dopolnile

doloãbe z ZGO-B uvedenega novega 100.e ãlena

prehodnih in konãnih doloãb, na posebni ime-

nik odgovornih projektantov pa se nana‰ajo

samo doloãbe novega tretjega, ãetrtega,

petega in ‰estega odstavka, ne pa tudi sed-

mega in osmega odstavka, ki jih uporabljate

kot zmoten dokaz, da pri obvestilu IZS ne ravna

pravilno.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu
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DOPOLNILNI STROKOVNI IZPITI

·tevilka: 166-14/2003

Datum: 12. 5. 2003

DOPOLNILNI STROKOVNI IZPITI
ZA ODGOVORNEGA PROJEKT-
ANTA PO ZGO-C 

Spo‰tovani !

Z dopisom nas uvodoma seznanjate, da ste

strokovni izpit s podroãja predpisov o graditvi

objektov opravili Ïe leta 1983 in sicer na

Gospodarski zbornici Slovenije in da je bilo potrdilo

o opravljenem izpitu, katerega kopijo ste nam sedaj

tudi dostavili, osnova za vpis v imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev pri IZS, v nadaljevanju pa napro‰ate, naj

vam doloãneje odgovorimo, katere inÏenirske sto-

ritve, glede na doloãbe 133. ãlena ZGO-1, lahko

opravljate. Ker ste nas s prej‰njim dopisom, na

katerega smo vam predhodno odgovorili, seznanili,

da ste prejeli obvestilo IZS za opravljanje dopol-

nilnega strokovnega izpita za odgovornega pro-

jektanta in menili, da vam to ni potrebno storiti,

ker ste vpisani v oba imenika IZS in sicer v ime-

nik poobla‰ãenih inÏenirjev (MSE) ter imate enot-

ni Ïig, hkrati pa da ste se na pobudo IZS vpisali tudi

v posebni imenik odgovornih projektantov, ki ga

je uzakonil ZGO –C, ãeprav po va‰em mnenju ta vpis

za vsa sploh ni bil potreben, saj da ste Ïe vpisani v

imenik poobla‰ãenih inÏenirjev, 

vam sedaj na podlagi podatkov, ki ste nam jih

posredovali z novim dopisom, odgovarjamo:

S tem, ko ste se na podlagi Zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B,

Uradni list RS, ‰t. 59/96) vpisali v imenik IZS, ste

pridobili pravico, da nastopate kot odgovorni vodja

del pri gradnji tiste vrste zahtevnih objektov, s

podroãja katerih ste opravili posebni del izpita, kar

pa seveda ne pomeni, da bi lahko na tak‰ni podlagi

nastopali tudi kot odgovorni projektant naãrtov

elektriãnih in‰talacij in elektriãne opreme. Pravico,

da nastopate kot odgovorni projektant tak‰nih

naãrtov in sicer samo za doloãeno obdobje petih

let oziroma tudi za nedoloãen ãas, ãe bi opravili

dopolnilni strokovni izpit, ste namreã pridobili ‰ele

z vpisom v posebni imenik odgovornih projektan-

tov, kar pa vam je omogoãil Zakon o spremembah

in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C,

Uradni list RS, ‰t. 45/99) oziroma dne 12.6.1999

uveljavljena novela 100.e ãlena Zakona o graditvi

objektov iz leta 1984 (ZGO, Uradni list SRS, ‰t. 34/84

in 29/86, Uradni list RS, ‰t. 71/93-ZUN, 40/94-odloã-

ba US, 69/94-odloãba US, 59/96, 45/99, 42/00-

odloãba US, 52/2000-ZGPro in 52/00).

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil: TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

·tevilka: 351-00-49/2003

Datum: 31. 1. 2003

ZAVAROVANJE UDELEÎENCEV
PRI GRADITVI OBJEKTOV — 
1. DEL

Spo‰tovani !

Na tukaj‰njem ministrstvu smo prejeli va‰a

naslednja vpra‰anja:

1. Kaj pomeni odgovornost za »neposredno

‰kodo, ki nastane tretjim osebam…« in ali

obstaja tudi odgovornost za posredno ‰kodo?

2. Projektant, izvajalec, nadzornik in revident

morajo biti po novem zavarovani za najmanj 10

milijonov tolarjev. Kaj pa, ãe je nekdo projek-

tant in izvajalec hkrati? Kak‰na je potem mini-

malna zavarovalna vsota? Je to ‰e vedno 10

milijonov tolarjev ali se vrednosti se‰tevajo in

je v tem primeru minimalna zavarovalna vsota

20 milijonov tolarjev?

3. Kako poteka postopek ugotavljanja odgovorno-

sti za nastalo ‰kodo — kdo ugotavlja ‰kodo, kdo

odgovornost, kdo je prvi »osumljen«? Je to

projektant, investitor ali kdo drug?

4. Ali obstajajo kak‰ne posebnosti in izjeme pri

zavarovanju pred odgovornostjo?

5. Kako zavarovalnica doloãa vi‰ino premije za

zavarovanje? Je to stvar individualne obravna-

ve zavarovalnice in zavarovanca ali obstajajo

za to doloãila, ki veljajo za vse enako?

Na zgoraj navedena vpra‰anja, ki ste nam jih

postavili in zanje ocenjujemo, da so preteÏno obli-

gacijsko pravne narave, delno pa se nana‰ajo tudi

na podroãje zavarovalni‰tva, odgovarjamo nasled-

nje:

Ad 1:

Pojem neposredne in posredne ‰kode sicer ni

definiran v Obligacijskem zakoniku (OZ, Uradni list

RS, ‰t. 83/02), paã pa je uveljavljen v pravni termi-

nologiji in teoriji. Neposredna je ‰koda, kadar ni

vmesnih dogodkov med ‰kodljivim dogodkom in

‰kodo. Posredna je ‰koda, kadar nastopijo vmes ‰e

drugi dogodki, ki vplivajo na razvoj dogajanja. Po

pravilu se prizna le povraãilo za neposredno

‰kodo. Vendar Ïeli pravna norma zavarovati o‰ko-

dovanca tudi pred posredno ‰kodo. Vpra‰anje je

treba re‰iti po pravilih, ki veljajo za vzroãno zvezo

(op. dr. Stojan Cigoj, Obligacijsko pravo: splo‰ni

del, Ljubljana, 1962, stran 215). Ker pa je ZGO-1 v

konkretnem primeru izrecno priznal samo pravico

do uveljavljanja neposredne ‰kode, ki bi nastala

tretjim osebam, je treba to doloãbo brati kot spe-

cialno v primerih, kadar gre za odgovornost udele-

Ïencev pri graditvi objektov.

Ad 2:

Zavarovanje odgovornosti za ‰kodo, ki bi jo

lahko povzroãili udeleÏenci pri graditvi je

predpisano v minimalni vi‰ini 10 milijonov

tolarjev letne zavarovalne vsote za vsakega od

udeleÏencev, to je za pravno osebo, ki je za ustre-

zno dejavnost registrirana v sodnem registru ozi-

roma za samostojnega podjetnika posameznika, ki

ima svojo dejavnost prigla‰eno pri pristojni davãni

upravi. To pa pomeni, da se obveznost zavarova-

nja odgovornosti veÏe na pravno osebo oziro-

ma na samostojnega podjetnika posameznika. 

V primeru torej, da je doloãena pravna oseba ali

samostojni podjetnik posameznik pod eno firmo

registriran za veã dejavnosti, bo morala biti

tak‰na firma po doloãilih ZGO-1 zavarovana pred

odgovornostjo za ‰kodo v minimalnem znesku 10

milijonov tolarjev. âe pa bi imeli isti lastniki dve

ali veã firm, pri ãemer bi se vsaka izmed njih

ukvarjala z enakimi ali razliãnimi dejavnostmi, bi

ne glede na to za vsako od teh firm po ZGO-1 velja-

la obveznost zavarovanja odgovornosti v minimal-

nem znesku 10 milijonov tolarjev.

Ad 3:

Postopek ugotavljanja odgovornosti za nastalo

‰kodo iz 32. ãlena ZGO-1 poteka na podlagi ustre-

zne toÏbe pri pristojnem sodi‰ãu po pravilih

obligacijskega prava (OZ). V zvezi s solidarno

odgovornostjo posameznih udeleÏencev pri

graditvi objektov pa opozarjamo samo na ãetrti

odstavek 186. ãlena, ki omogoãa, da v primeru,

kadar ni dvoma, da je ‰kodo povzroãila neka

izmed dveh ali veã doloãenih oseb, ki so na neki

naãin med seboj povezane, ni pa mogoãe ugotovi-

ti, katera od njih jo je povzroãila, odgovarjajo te

osebe solidarno. V tem primeru pa vsak dolÏnik

solidarne obveznosti odgovarja upniku za celo

obveznost in lahko zahteva upnik njeno izpolnitev

od kogar hoãe, vse dotlej, dokler ni popolnoma

izpolnjena. Obveznost pa preneha, ko jo en dolÏnik

izpolni, in so s tem vsi dolÏniki prosti. (395. ãlen

OZ) DolÏnik, ki je izpolnil obveznost, pa ima nato

pravico zahtevati od vsakega sodolÏnika, da mu

povrne del obveznosti, ki pade nanj — regresni

zahtevek. (404. ãlen OZ)

Ad 4:

Zavarovalnica doloãa vi‰ino premije za zavaro-

vanje v skladu s predpisi o zavarovalni‰tvu in v

skladu s splo‰nimi pogoji zavarovalnice. Pri tem je

ZAVAROVANJE PO ZGO-1 …

f
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potrebno ‰e dodati, da zavarovalnice lahko seve-

da pri doloãanju vi‰ine zavarovalne police upo‰te-

vajo tudi t.i. bonuse in maluse, ki jih v preteklem

obdobju projektant z opravljanjem svoje dejavno-

sti povzroãi zavarovalnici, v njeno ‰kodo ali v

njeno korist. Tisti projektant, ki bo povzroãal veã

‰kode in jo bo morala poravnavati zavarovalnica,

bo moral seveda plaãati veliko vi‰jo letno zavaro-

valnino kot tisti, ki s svojimi storitvami zavaroval-

nici ne bo povzroãal nobene ‰kode.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

projekte, projekte za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja, projekte za izvedbo in projekte izvedenih

del, za tak‰ne naãrte pa se ‰tejejo tudi tehnolo‰ki

naãrti, sestavni del naãrta arhitekture pa je tudi

notranja oprema, to pomeni, da morajo biti zava-

rovane vse pravne in fiziãne osebe, ki so registri-

rane oziroma imajo prigla‰eno dejavnost projekti-

ranja. Zavarovani pa morajo biti takrat, ko oprav-

ljajo dejavnosti oziroma poslujejo kot projektant,

torej ko na trgu ponujajo projektantske storitve.

Kdo se ‰teje za izvajalca (krovci, keramiãarji,

prevozniki, lastniki mehanizacije...)? Kdo so

izvajalci (kriteriji)? Ali so to tudi pleskarji ali

pa trgovci, ki na Ïeljo stranke vgradijo kupljen

material npr. keramika.

Ker se za izvajalca po doloãbah ZGO-1, glede na

doloãbe prvega odstavka njegovega 29. ãlena,

‰teje tista pravna ali fiziãna oseba, ki gradi, rekon-

struira ali odstranjuje objekte, to pomeni, da

morajo biti zavarovane samo vse tiste pravne in

fiziãne osebe, ki so registrirane oziroma imajo pri-

gla‰eno dejavnost gradbeni‰tva in na trgu ponuja-

jo izvajanje gradenj oziroma izvajanje gradbenih

del in sklepajo gradbene pogodbe kot izvajalci.

Ker pa med gradbena dela sodijo tudi zakljuãna

(obrtna) gradbena dela, to pomeni, da se ‰teje za

izvajalca tudi krovec, ãe z investitorjem sklene

gradbeno pogodbo, da bo izvedel zakljuãna grad-

bena dela. To pomeni, da mora skleniti obvezno

zavarovanje vsak izvajalec, s katerim investitor

sklene pogodbo, za podizvajalce pa zavarovanje

naj ne bi bilo obvezno in sicer iz razloga, ker mora

glavni izvajalec, ki ima pogodbo z investitorjem,

itak odgovarjati za vsa dela, tudi tista, ki jih opravi

podizvajalec, kar pa tudi pomeni, da bo zato lahko

izvajalec tudi od njega zahteval sklenitev ustre-

znega zavarovanja odgovornosti. Ravnokar nave-

deno pravzaprav praktiãno pomeni, da bi morali

biti tudi vsi, ki bi na trgu nastopali kot podizvajal-

ci, zavarovani, saj bodo tak‰ni zavarovani

podizvajalci na trgu gradbenih del postati bolj

iskani od drugih, ki ne bi imeli svoje dejavnosti

zavarovane.

ZGO-1 torej doloãa obvezno zavarovanje za izvajal-

ce vseh vrst pri gradnji objektov, tudi za manj‰e

izvajalce, kot so krovci ali pleskarji, saj tudi ti

lahko naredijo natoãniku (investitorju) veliko

‰kodo, ãeprav gre za manj‰e projekte, Poleg tega

se lahko napaka pokaÏe ‰ele po doloãenem

obdobju, pri ãemer je potrebno upo‰tevati tudi

garancijsko dobo objekta (po poteku garancijske

dobe zavarovanje preneha).

Kaj je s podjetji, ki izvajajo samo inÏeniring?

Ker ZGO-1 in tudi Uredba o uvedbi in uporabi stan-

dardne klasifikacije dejavnosti ne poznata opravlja-

·tevilka: 068-7/2003

Datum: 29. 4. 2003

ZAVAROVANJE UDELEÎENCEV
PRI GRADITVI OBJEKTOV — 
2. DEL

Spo‰tovani !

V skladu z zakljuãki s 3/03 seje Odbora za premo-

Ïenjska zavarovanja z dne 23. 4. 2003, na kateri so

bila obravnavana obvezna zavarovanja odgovor-

nosti na podroãju gradbeni‰tva skladno z novim

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

110/02, ZGO-1), smo pripravili stali‰ãa tukaj‰njega

ministrstva o vpra‰anjih, ki so se pojavila v raz-

pravi. Ta stali‰ãa so:

Kak‰en mora biti pri projektantu obseg kritja

(mehke ‰kode, fran‰iza)?

Obseg kritja je lahko tak, kot ga dogovorita zava-

rovalnica in posamezen udeleÏenec, v konkretnem

primeru projektant. Podlaga za tak‰no povsem

svobodno doloãanje obsega kritja, v okviru katere-

ga se seveda lahko doloãi tudi pogodbeni znesek,

ki ga pri poravnavi ‰kode zavarovalnica odbije od

izplaãila ali pa naãin zaraãunavanja t.i. mehke

‰kode, je namreã v 33. ãlenu ZGO-1. Z drugim

odstavkom navedenega ãlena je namreã doloãeno,

da se vi‰ina letne zavarovalne vsote dogovori med

zavarovalnico in udeleÏencem pri graditvi objekta

v skladu s predpisi o zavarovalni‰tvu za posame-

zen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne pri-

mere v posameznem letu, s tretjim odstavkom pa

je doloãeno, da vi‰ina letne zavarovalne vsote, ki

se jo doloãi v zavarovalni pogodbi, ne more biti

niÏja od 10.000.000 tolarjev.

Kaj pomeni vi‰ina letne zavarovalne vsote? Ali

je to se‰tevek vseh ‰kod v enem letu ali je to

vi‰ina ‰kode po posameznem dogodku, ne

glede na ‰tevilo dogodkov v enem letu?

Ker je z drugim odstavkom 33. ãlena ZGO-1 doloãe-

no, da se vi‰ina letne zavarovalne vsote dogovori

med zavarovalnico in udeleÏencem pri graditvi

objekta v skladu s predpisi o zavarovalni‰tvu za

posamezen zavarovalni primer ali za vse zavaro-

valne primere v posameznem letu, to pomeni, da

je tudi odgovor na to vpra‰anje povsem odvisen

od dogovora med zavarovalnico in zavarovancem.

Ali morajo biti zavarovani tudi projektanti

notranje opreme in projektanti proizvodnih

linij?

Ker se za projektanta po doloãbah ZGO-1, glede na

doloãbe prvega odstavka njegovega 28. ãlena,

‰teje tista pravna ali fiziãna oseba, ki izdeluje pro-

jektno in tehniãno dokumentacijo, namenjeno za

gradnje, torej tudi naãrte, ki sestavljajo idejne

f
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nja inÏeniring dejavnosti, je potrebno v primeru, ãe

se pojavi tak‰no podjetje, najprej pogledati, za kaj je

sploh registrirano. âe se ugotovi, da pod pojmom

»inÏeniring« opravlja dejavnost gradbeni‰tva na

naãin kljuã v roke, potem mora biti zavarovano kot

izvajalec. âe pa se ugotovi, da opravlja svetovalne

projektantske storitve, to je storitve v zvezi s pro-

jektiranjem, potem pa mora biti zavarovano kot pro-

jektant. Po doloãbah ZGO-1 je namreã projektiranje

izdelovanje projektne in tehniãne dokumentacije in

z njim povezano tehniãno svetovanje (toãka 5 prve-

ga odstavka 2. ãlena), tehniãno svetovanje pa je

svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z gra-

ditvijo objektov (toãka 5.4. ibid.).

Z ukinitvijo druÏbene lastnine je ekonomska upravi-

ãenost investicije postala stvar in odgovornost

investitorja. Zato zasebnemu sektorju ni niti potreb-

no niti mogoãe predpisovati, kak‰ne postopke mora

izvajati, preden se odloãi za graditev, za porabnike

javnih sredstev pa se to doloãa s finanãnimi predpi-

si, npr. s predpisi o javnih naroãilih, o izvajanju pro-

raãuna ipd. Zato po uveljavitvi Ustave RS ni veã

podlage za vsesplo‰no izvajanje presoje druÏbene

in ekonomske upraviãenosti investicije. Poglavje o

investicijskem programu in z njim inÏeniring, ki po

zakonu investicijski program lahko izdela, je bilo

zato potrebno ãrtati Ïe v prej‰njem zakonu o gradi-

tvi objektov iz leta 1984. To se je zgodilo z uveljavi-

tvijo t.i. ZGO-B (v letu 1996). Stvar investitorja oziro-

ma financerja je, na kak‰ni presoji bo utemeljil svoje

odloãitve in komu jo bo zaupal. Kakr‰nokoli drugaã-

no urejanje tega podroãja bi mimo javnega interesa

poseglo v svobodo gospodarske pobude.

Kaj pa zavarovanje za ‰kodo, ki nastane v

garancijski dobi na tretjih osebah in njihovih

stvareh? Za katero obdobje mora biti zavaro-

vanje sklenjeno: za ãas trajanja gradnje ali tudi

v ãasu garancije?

Ker je z 32. ãlenom ZGO-1 doloãeno, da posamezen

udeleÏenec pri graditvi objektov odgovarja samo

za neposredno ‰kodo, ki nastane tretjim osebam in

izvira iz njegovega dela in pogodbenih obveznosti,

v minimalno predpisano vi‰ino letne zavarovalne

vsote tak‰ne morebitne ‰kode v ãasu garancije

seveda ni mogoãe kar avtomatiãno vkljuãiti. Vse,

kar je v zvezi z garancijo, veljajo namreã doloãbe

Obligacijskega zakonika. Tudi v tak‰nem primeru je

zato lahko obseg kritja tak, kot ga dogovorita

zavarovalnica in posamezen udeleÏenec, v kon-

kretnem primeru izvajalec in sicer ne samo za ãas

trajanja gradnje, ampak tudi za ãas garancije, v

skladu s splo‰nimi gradbenimi uzancami, ta ãas pa

zaãne seveda teãi ob predaji zgrajenega oziroma

rekonstruiranega objekta.

Obiãajna garancijska doba gradbenega dela objek-

tov je po Obligacijskem zakoniku 10 let, za ostalo

pa se upo‰tevajo ustrezne gradbene uzance.

Kako se zavarovanje doloãi pri projektantski

odgovornosti? Kak‰no odgovornost nosi revi-

dent?

Pri projektantski odgovornosti je obdobje odgovor-

nosti, glede na dosedanje izku‰nje, teÏje opredeliti.

Zato je bilo Ïe s spremembami in dopolnitvami ZGO

iz leta 1984, to je z ZGO-1 v letu 1996 doloãeno (z

novim 26.f ãlenom), da se mora projektivno podje-

tje, to je sedaj projektant, pred zaãetkom opravlja-

nja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za

‰kodo, ki bi utegnila nastati investitorju v zvezi z

opravljanjem njegove dejavnosti, ter da mora pro-

jektivno podjetje, ki izdeluje projektno dokumenta-

cijo za zahtevni objekt, poskrbeti za kontrolo brez-

hibnosti in raãunske pravilnosti naãrtov gradbenih

konstrukcij, to je revizijo. Tak‰ne doloãbe so bile ob

takratnem sprejemanju ZGO-B utemeljene s tem, da

do takrat sploh ni bilo urejeno zavarovanje projek-

tivnega podjetja pred odgovornostjo za ‰kodo, ki

utegne nastati investitorju v zvezi z opravljanjem

njegove dejavnosti, predlog za uvedbo revizije

doloãene vrste naãrtov za doloãene objekte pa z

znanim podatkom iz ustrezne literature o zagotav-

ljanju kakovosti, da je v 50% primerov vzrok za

veãje napake pri gradnji objektov ali njihovo poru-

‰itev napaka v projektu, materiali, katerim je pri

kontroli kakovosti namenjeno najveã pozornosti, pa

da so le v 20% primerov vzrok za poru‰itev kon-

strukcije. Namen takrat novega 26. f ãlena, s kate-

rim je bilo predvideno tudi obvezno zavarovanje

projektivnega podjetja za morebitno ‰kodo iz nje-

gove dejavnosti (prvi odstavek), je bil zato zlasti v

tem, da se zagotovi izvedba kontrole naãrtov grad-

benih konstrukcij, ki so kljuãnega pomena v zvezi s

trdnostjo in stabilnostjo gradnje. Seveda pa revizije

gradbenih konstrukcij, tako kot v novem ZGO-1, niso

bile potrebne oziroma smiselne za vse vrste objek-

tov, ampak samo za tiste, katerih napake pri grad-

nji ali celo poru‰itev bi bila posledica morebitnih

(spregledanih) napak pri projektiranju, in ki bi lahko

vplivale na varnost, Ïivljenje ali zdravje veãjega

‰tevila ljudi.

Revident, ki opravi revizijo doloãene projektne

dokumentacije, pa je seveda solidarno odgovoren

s projektantom, in sicer zato, ker pregleda projekt

in mora zato v postopku tak‰nega pregleda projek-

tanta opozoriti na morebitne napake. Tudi to je

razlog, da mora biti tudi revident zavarovan oziro-

ma je potrebno zanj enako zavarovalno kritje kot

za projektanta.

Ali je gradbeno zavarovanje po tem zakonu

postalo obvezno, saj investitor posredno lahko

utrpi ‰kodo, ãe pride do veãje ‰kode na objek-

tu, ki se gradi? Ali mora zavarovanje vkljuãeva-

ti tudi odgovornost delodajalca za delavce na

gradbi‰ãu?

Ker je z 32. ãlenom ZGO-1 doloãeno, da vsak udele-

Ïenec pri graditvi objekta odgovarja za neposre-

dno ‰kodo, ki nastane tretjim osebam in izvira iz

njegovega dela in njegovih pogodbenih obvezno-

sti, to pomeni, da projektant in izvajalec lahko

odgovarjata tudi investitorju, ãe svoje dela nista

opravila v skladu s predpisi. Pojem neposredne

‰kode sicer ni definiran v Obligacijskem zakoniku,

paã pa je uveljavljen v pravni terminologiji in teori-

ji: neposredna je ‰koda, kadar ni vmesnih dogod-

kov med ‰kodljivim dogodkom in ‰kodo, posredna

pa je ‰koda, kadar nastopijo vmes ‰e drugi dogod-

ki, ki vplivajo na razvoj dogajanja. Po pravilu se

torej prizna lahko le povraãilo za neposredno

‰kodo. Da pa ne bi obstajal primer, ko bi bil zaradi

slabega projekta na ‰kodi investitor, projektant pa

mu ‰kode zaradi slabega finanãnega oziroma

poslovnega stanja ne bi mogel povrniti, je z 32. ãle-

nom ZGO-1 predpisana obveznost zavarovanja.

Ker se vsak delavec na gradbi‰ãu ‰teje za tretjo

osebo, to pomeni, da se mora obvezno zavarovati

tudi delodajalãeva odgovornost.

Ali morajo imeti izvajalci zavarovano poleg

poslovne tudi neposlovno odgovornost (odgo-

vornost izven gradbi‰ãa)? Ali se ‰koda, ki nasta-

ne investitorju ali tretjim osebam, navezuje

samo na gradbi‰ãe ali tudi na npr. pisarne...?

ZGO-1 ne doloãa, da bi morali imeti izvajalci zavaro-

vano tudi neposlovno odgovornost. Obvezno se

zavaruje samo objekt v gradnji, poslovni prostori

izvajalca oziroma dejavnost v njih zato naj ne bi

bili predmet obveznega zavarovanja, kar pa ne

pomeni, da lahko tak‰no zavarovanje, ãe se tako

dogovorita zavarovalnica in udeleÏenec pri gradi-

tvi objekte ali ãe tako zahteva investitor, vkljuãuje

tudi ‰kodo, ki nastane zaradi gradnje posredno.

Investitorju lahko nastane ‰koda tudi za nepra-

voãasno predajo objekta. Ali naj bi bilo to tudi

predmet zavarovanja?

·koda zaradi nepravoãasno predanega objekta je

seveda tudi lahko predmet zavarovanja, vendar ne

kot obveznost po ZGO-1, ampak kot odloãitev investi-

torja, da bo tak‰no zavarovanje od izvajalca zahteval.

Ali mora zavarovanje vkljuãevati tudi ãiste pre-

moÏenjske ‰kode t.j. ‰kode, ki nimajo za posle-

dico niti po‰kodovanja oseb niti stvari?

Odgovor je nikalen, kar pa ne pomeni, da lahko

tak‰no zavarovanje, ãe se tako dogovorita zavaro-

valnica in udeleÏenec pri graditvi objekte, vkljuãu-

je tudi premoÏenjsko ‰kodo. f

ZAVAROVANJE PO ZGO-1
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Ali je moÏna fran‰iza? V primeru upo‰tevanja

fran‰ize, zavarovanec nima kritja v vi‰ini

10.000.000 SIT, temveã manj, in sicer za zne-

sek fran‰ize.

Seveda je moÏna, ãe se tako dogovori s pogodbo

med zavarovalnico in posameznim udeleÏencem

pri graditvi objekta. Tak‰na moÏnost pa seveda ne

pomeni, da ne bi smela doloãena zavarovalnica

sklepati pogodbe brez doloãila, da bo doloãeni

znesek v primeru ‰kode zavarovalnica odbila od

izplaãila.

Kaj toãno bodo od zavarovancev zahtevali

in‰pektorji?

Ker je s sedmo alineo 145. ãlena ZGO-1 doloãeno,

da gradbeni in‰pektor v okviru in‰pekcijskega

nadzora nadzoruje tudi, ali udeleÏenci pri graditvi

objektov, ko opravljajo dejavnost, izpolnjujejo

pogoje, doloãene s tem zakonom, bo lahko in‰pek-

tor od posameznega udeleÏence tudi zahteval, da

mu predloÏi dokazilo o obstoju zavarovanja. âe bo

npr. ugotovil, da projektant nima zavarovane

svoje odgovornosti, bo na podlagi 1. toãke prvega

odstavka 150. ãlena ZGO-1 odredil, da se tak‰na

nepravilnost odpravi v roku, ki ga bo doloãil in

hkrati predlagal sodniku za prekr‰ke, da se ga

kaznuje po 2. toãki prvega odstavka 165. ãlena

ZGO-1. âe pa bo ugotovil, da izvajalec nima zavaro-

vane svoje odgovornosti, bo tudi odredil odpravo

nepravilnosti in hkrati predlagal sodniku za prekr-

‰ke, da se ga kaznuje po 3. toãki prvega odstavka

171. ãlena ZGO-1.

Kdaj bo iz‰el komentar k zakonu?

Komentar k ZGO-1 je Ïe iz‰el in sicer v petek,

18. 4. 2003. Izdajo bro‰ure, ki vkljuãuje uvodna

pojasnila k obema novima zakonoma, to je ZureP-1

in ZGO-1 in stvarno kazalo, je izdal in zaloÏil Uradni

list Republike Slovenije.

Ker menimo, da smo z zgornjimi pojasnili ustrezno

odgovorili na vsa vpra‰anja, ki so se pojavila na

seji odbora za premoÏenjska zavarovanja

Slovenskega zavarovalnega zdruÏenja, na koncu

tudi predlagamo, da te odgovore va‰e zdruÏe-

nje oziroma posamezne zavarovalnice uporabi-

jo kot osnovo za pripravo zavarovalnih podlag

oziroma predloge enotnih minimalnih zavaro-

vanj za vse udeleÏence pri graditvi objektov

oziroma projektante, izvajalce, nadzornike in

revidente. 

S spo‰tovanjem!

JJooÏÏee NNOOVVAAKK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

ZAVAROVANJE PO ZGO-1 DIPLOMANT VI·JE STROKOVNE ·OLE = 
BIV·I DIPLOMANT VI·JE·OLSKEGA UNIVERZITETNEGA ·TUDIJA

Mnenje M·Z·

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ·OLSTVO, ZNANOST IN ·PORT

·tevilka: 164-450/2003

Datum: 24. 03. 2003

ZADEVA: Diplomanti vi‰jih strokovnih ‰ol

ZVEZA: va‰ dopis ‰t. 0732/VOD-B· z datumom 17. 3. 2003

Spo‰tovani, 

19. marca 2003 smo dobili dopis, v katerem nas

prosite za pojasnilo, ali »je po zakonu o poklic-

nem in strokovnem izobraÏevanju inÏenir

poklicne izobrazbe izenaãen z biv‰im inÏenir-

jem VI. univerzitetne izobrazbe« ter »ali je

inÏenir poklicne izobrazbe naziv oz. poklic ali

strokovni naslov po zakonu o strokovnih in

znanstvenih naslovih«.

Najprej bi radi pojasnili, da diplomanti nekdanjih

vi‰je‰olskih programov niso inÏenirji z univerzitet-

no izobrazbo – to imajo le diplomanti nekdanjih

visoko‰olskih programov. Po Zakonu o usmerje-

nem izobraÏevanju so si ‰tudentje v dodiplom-

skem izobraÏevanju lahko pridobili vi‰jo strokov-

no ter visoko strokovno izobrazbo. Po uveljavitvi

Zakona o visokem ‰olstvu leta 1994 se je mogoãe

na visoko‰olskih zavodih izobraÏevati samo po

visoko‰olskih ‰tudijskih programih. Dodiplomski

‰tudijski programi so visoki strokovni ter univerzi-

tetni. Zakon o izobrazbenih stopnjah ne govori,

vendar lahko obe, tako visoko strokovno kot

univerzitetno izobrazbo uvrstimo v isto stop-

njo. Razlika med njima je predvsem v naravi ‰tudi-

ja in ne v stopnji: visoka strokovna je bolj praktiã-

no naravnana, univerzitetna pa teoretiãno. Danes

si je mogoãe vi‰jo strokovno izobrazbo pridobiti v

vi‰jih strokovnih ‰olah po Zakonu o poklicnem in

strokovnem izobraÏevanju. IzobraÏevanje traja

dve leti. Tudi ta zakon ne govori o stopnjah

izobrazbe, mogoãe pa je reãi, da je vi‰ja

strokovna izobrazba po stopnji primerljiva s

tisto, pridobljeno po prej veljavni zakonodaji.

Razlike med vi‰je‰olskimi programi so podobne

kot tiste med visoko‰olskimi programi: sedanji vi‰-

je‰olski programi so izrazito praktiãno naravnani,

nastali iz dejanskih potreb in ob tesnem sodelova-

nju gospodarstva, nekdanji so bili bolj teoretiãni.

Diplomanti si ne pridobijo strokovnega naslova

po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslo-

vih, temveã naziv poklicne oziroma strokovne

izobrazbe, doloãen z nomenklaturo poklicev, ki

je v pristojnosti Ministrstva za delo. Na primer:

inÏenirji gradbeni‰tva so diplomanti starih in

novih vi‰je‰olskih programov, razlika med njimi

je ta, da so si prvi pridobili strokovni naslov po

Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih,

drugi pa naziv poklicne izobrazbe, doloãen z

nomenklaturo poklicev. Iz nomenklature je

navsezadnje razvidna tudi »ocena ravni zah-

tevnosti tipiãnih del« (oznaãena je s VI. stop-

njo).

Naj zapi‰emo ‰e nekaj besed o sprejemanju ‰tudij-

skih oziroma izobraÏevalnih programov. V zakonu

o visokem ‰olstvu je med drugim doloãeno, da je

izdelava in sprejem visoko‰olskih ‰tudijskih pro-

gramov in podeljevanje strokovnih in znanstvenih

naslovov v skladu z zakonom v avtonomni pristoj-

nosti univerz in samostojnih visoko‰olskih zavo-

dov, ki jih je ustanovila drÏava, ne pa ministrstva

za ‰olstvo, znanost in ‰port. Tudi programi za pri-

dobitev vi‰je strokovne izobrazbe ne nastajajo na

na‰em ministrstvu. Podlaga zanje je nomenklatura

poklicev. Vloga posameznih zbornic, zavodov in

pristojnih strokovnih svetov pri nastajanju in

sprejemanju teh programov je zelo pomembna,

doloãena je v Zakonu o organizaciji in financiranju

vzgoje in izobraÏevanja. 

ddrr.. LLuuããkkaa LLoorrbbeerr
DrÏavna sekretarka M·Z·

Pripravila:

Tatjana Debevec
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MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV 
TEHNOLOGOV IN DRUGIH INÎENIRJEV

MNENJE O PREDLOGU PRAVILNIKA O

VRSTAH ZAHTEVNIH, MANJ ZAHTEVNIH IN

ENOSTAVNIH OBJEKTOV P
rometna signalizacija in prometna opre-

ma, cestne naprave in druge ureditve,

namenjene varnosti prometa, za‰ãiti

ceste ter zemlji‰ã in objektov vzdolÏ ceste

pred vplivi prometa na njej, nivojska kriÏanja

razliãnih prometnic, vkljuãno s signalno var-

nostnimi napravami, signalno — varnostne in

telekomunikacijske naprave na odprti progi, na

Ïelezni‰kih in ranÏirnih postajah, vkljuãno z

napravami za njihovo napajanje z elektriãno

energijo in prostori za te naprave in tirne

zavore z napravami za avtomatsko ranÏiranje

vlakov ter signalno — varnostne naprave za

energetske infrastrukturne objekte ali poeno-

teno imenovano:

■ sistemi in naprave za zagotavljanje varnega

obratovanja zahtevnih objektov,

■ so nesporno glavni del zahtevnih objektov,

saj le izpolnjevanje bistvenih zahtev zanje

omogoãa zagotavljanje zanesljivosti (varno-

sti) objekta kot celote za ves ãas svojega

obratovanja.

Ker pa je zagotavljanje zanesljivosti po 13.

ãlenu ZGO v javnem interesu in ne v drÏavnem

interesu, kot izhaja iz va‰ega predloga, je s

tem na‰a pripomba utemeljena.

ObrazloÏitev:

Zanesljivost objektov se zagotavlja s projekti-

ranjem v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, z

gradnjo in v postopku izdaje uporabnih dovoljenj

ter z vzdrÏevanjem zgrajenih objektov.

ZGO je s 6. in 55. ãlenom oãitno zaob‰el javni inte-

res v zvezi s projektiranjem in gradnjo, omenjeni

predlog izvedbenega predpisa pa ima namen to

anomalijo ‰e jasneje potrditi.

Zavajajoãe javne obljube zakonodajalca – PS

MOP – v ãasu obravnave predloga ZGO, ãe‰ da bo

v javno korist poenostavila postopke za hitro pri-

pravo gradnje in v zakon ne bo vkljuãila birokrat-

skih postopkov za gradnjo pesjakov in Ïivih mej,

so torej sluÏile prikritemu ukinjanju temeljnih

obveznosti v postopkih investiranja drÏavnih

projektov.

Ciniãno sprenevedanje drÏave se torej z ukinitvijo

6. ãlena starega ZGO ni spremenilo!

Zakonodaja je temelj za‰ãite javnega interesa oz.

za‰ãite tretjih oseb v procesu gradnje.

ZGO je sistemski zakon o varnosti objektov in

nikakor ne specialni zakon o zidanju in betoni-

ranju. Zaradi tega se sama po sebi vsiljujejo vpra-

‰anja, ki so plod vseh dosedanjih zelo slabih izku-

‰enj pri stvarnem zagotavljanju zanesljivosti

objektov:

■ Do kdaj bo jez na reki zahtevni objekt, sistem

za hkratno varno upravljanje veã jezov pa

urbana oprema kot npr. po‰tni nabiralnik,

katerega sprememba pomeni podoben gradbe-

ni poseg kot beljenje kuhinje, saj s posegom ne

spreminjamo pogojev za gradnjo (ki jih zakon

ne predvideva)?

■ Do kdaj bo gradbena luknja skozi hrib zahtevni

objekt, sistem za prepreãevanje katastrofal-

nih poÏarov ter nesreã in po‰kodb pri pro-

metu v tunelih pa pasja uta, ki ne potrebuje

ne gradbenega dovoljenja ne projekta, ne revi-

zije projekta, ne tehniãnega pregleda in ne

vzdrÏevanja; sprememba takega sistema pa …?

■ Do kdaj bodo betonski mostovi in mostiãki ter

njihova armatura predmet zahtevnega naãr-

tovanja, revizije in nadzora pri gradnji; sistemi

Sistem za hkratno
varno upravljanje 
veã jezov je urbana
oprema kot npr. 
po‰tni nabiralnik

Zlatko PodrÏaj, dipl. var. inÏ.
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za avtomatsko vodenje vlakov, ki vozijo

preko teh mostov, v prepletu s sistemi za var-

nost cestnega prometa in drugega prometa pa

pomoÏen objekt, ki ga je moã naroãiti z

naroãilnico, tako kot klopotec v vinogradu?

■ Do kdaj bo ZGO zakon o zidanju certificiranih

opek in betoniranju, ki v procesu ustvarjanja

urbanega in varnega okolja 21. stoletja ‰e

vedno priznava zgolj in samo dve stroki:

gradbeni‰tvo in Ïelezokrivstvo?

Cilji in temeljna naãela predlaganega pravilnika

niso v tem, da se ãimprej in to na celotnem

obmoãju drÏave poenotijo kriteriji glede razvr‰ãa-

nja objektov na zahtevne, manj zahtevne in eno-

stavne, zlasti pa ne v tem, da se poenotijo kriteriji

glede naãinov gradnje in rabe enostavnih objek-

tov, da ne bi vplivali na sosednje nepremiãnine in

da ne bi poslab‰evali pogojev rabe ter ogroÏali

zdravja in Ïivljenja ljudi. Osnovni cilj predlaganega

pravilnika je evidenten: da se drÏavo s tem, da

gradbeno dovoljenje ni potrebno za njene posege

v prostor, razbremeni stro‰kov, ki so potrebni za

zagotavljanje varnosti teh posegov, ãeprav je

ravno drÏava tista, ki bi se morala drÏati naãel, ki

jih sama postavlja drugim.

V obrazloÏitvi k predlogu sami navajate, da razvr-

‰ãanje objektov na zahtevne, manj zahtevne in

enostavne ni samo sebi namen. Opredelitev, v

katero vrsto sodi posamezen objekt, ima veã

posledic in sicer:

■ s tretjim odstavkom 3. ãlena ZGO-1 je doloãeno,

da za enostavne objekte ni potrebno grad-

beno dovoljenje, ãe investitor pred zaãetkom

njegove gradnje pridobi lokacijsko informacijo,

iz katere izhaja, da je tak‰na gradnja v skladu z

izvedbenim prostorskim aktom, in ãe je njego-

va velikost, naãin gradnje in rabe ter odmik od

meje sosednjih zemlji‰ã v skladu s predpisom iz

drugega odstavka 8. ãlena tega zakona; 

■ s tem pa ni obvezna izdelava tehniãne doku-

mentacije, ki je osnova varne uporabe;

■ s prvim odstavkom 53. ãlena ZGO-1 je doloãeno,

da revizija ni obvezna za projektno dokumen-

tacijo, ki se ne nana‰a na zahtevne objekte, 

■ s ãemer dopu‰ãa npr. naãrtovanje program-

ske opreme varnostnih sistemov kar gimna-

zijskim maturantom ali pa osnovno‰olcem,

»ki se spoznajo na posel«, medtem ko bo

zid okrog zahtevne sofisticirane opreme

sistema naãrtoval poobla‰ãeni inÏenir grad-

bene stroke;

■ doloãba ãetrtega odstavka 53. ãlena ZGO-1, da

bo moral odgovorni revident izdelati povzetek

revizijskega poroãila na obrazcu, katerega

obliko in obvezne sestavine predpi‰e minister,

pristojen za prostorske in gradbene zadeve,

temu obrazcu pa priloÏiti celotno revizijsko

poroãilo,

■ se nana‰a samo na zahtevne objekte; tako da

bo ta potreben npr. za Ïiãnico, ne pa za

sistem, ki zahteva varno obratovanje le-te;

■ z drugim odstavkom 77. ãlena ZGO-1 so pogoji

za odgovornega vodjo del pri gradnji zgolj

zahtevnih objektov stroÏji: z njimi je doloãe-

no, da je ne glede na doloãbe prej‰njega

odstavka, ki ureja pogoje za odgovornega

vodjo del pri vseh vrstah gradenj, lahko odgo-

vorni vodja del za zahtevne objekte samo posa-

meznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izo-

brazbo gradbene ali druge podobne tehniãne

smeri z opravljenim strokovnim izpitom za

odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni

zbornici in ima najmanj pet let delovnih izku-

‰enj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpi-

san v ustrezen imenik, ali posameznik, ki ima

visoko strokovno izobrazbo gradbene oziroma

druge podobne tehniãne smeri z opravljenim

strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del

pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj

sedem let delovnih izku‰enj pri gradnjah, pri tej

zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik, ali

posameznik, ki ima vi‰jo strokovno izobrazbo

gradbene oziroma druge podobne tehniãne

smeri z opravljenim strokovnim izpitom za

odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni

zbornici in ima najmanj deset let delovnih izku-

‰enj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpi-

san v ustrezen imenik; 

■ kar pomeni, da smejo izgradnjo sistemov za

nadzor javnega prometa ali javno distribuci-

jo energije voditi vodje del, ki imajo kvalifi-

kacijo gradbenega delovodje;

■ z izvr‰ilnim predpisom, izdanim na podlagi

ãetrtega odstavka 82. ãlena ZGO-1, to je s

Pravilnikom o naãinu oznaãitve in organizaciji

ureditve gradbi‰ãa, o vsebini in naãinu vodenja

dnevnika o izvajanju del ter o naãinu zagotav-

ljanja sprotne kontrole gradbenih konstrukcij

in drugih nosilnih elementov na gradbi‰ãu,

bodo za zahtevne objekte predpisane veãje

obveznosti glede vodenja gradbenega dnev-

nika in glede dokumentacije, ki se jo bo

moralo imeti na gradbi‰ãu; 

■ kar pomeni, da za izdelavo ali spremembo

sistema za varnost obratovanja zahtevnega

objekta ne bo potrebne nikakr‰ne dokumen-

tacije, kar je v popolnem nasprotju s sistemom

zakonodaje, ki npr. sistemsko ureja podroãje

varne uporabe opreme, izvajanje 2. in 3.

odstavka 5. ãlena predlaganega predpisa pa

ne bo moÏno, saj je nadzor zahtev mogoã le

z mehanizmi, ki jih predpis sam ukinja.

Kazalec je tudi sama struktura predpisa, saj npr.

podrobno navaja in pojasnjuje pojme v prilogi, ki

se nana‰ajo na marginalne »objekte« (npr. pes-

jak), medtem ko pojme za »enostavne objekte« iz

seznama infrastrukturnih objektov (npr. signal-

no–varnostne in telekomunikacijske naprave na

odprti progi, na Ïelezni‰kih in ranÏirnih postajah)

obravnava kot splo‰no znane pojme, ki ne potre-

bujejo razlage in sami po sebi nesporno izkazujejo

popolno zanesljivost objekta, za katerega so vsa-

kr‰na dokumentacija, revizija le-te, strokovna

gradnja, nadzor in prevzem popolnoma odveã.
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MATIâNA SEKCIJA GEODETOV

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

SPREJETA JE BILA NOVA PROSTORSKA

ZAKONODAJA, PRIPRAVLJA SE SPREMEMBA

FINANCIRANJA LOKALNIH SKUPNOSTI,

POSODABLJAJO SE NEPREMIâNINSKE

EVIDENCE IN EVIDENCE O PROSTORU,

PRENAVLJA SE SISTEM PROSTORSKIH

AKTOV KOT OSNOVA ZA UâINKOVITO

UREJANJE PROSTORA, … RACIONALNO

GOSPODARJENJE S PROSTOROM JE TOREJ

IMPERATIV TEGA âASA, KI NAKAZUJE

KORENITE SPREMEMBE.

T
orej, uãinkovito urejanje prostora je nalo-

ga, ki se z vso raznolikostjo razliãnih inte-

resov izkazuje prav na ravni obãine. V ãasu,

ki prihaja, pa je to verjetno tudi najmoãnej‰i raz-

vojni in poslediãno tudi finanãni element obãin-

ske politike.

Geodezija v omenjenih procesih noãe in ne more

stati ob strani. Podatki o prostoru in nepremiãni-

nah, ki jih geodetska sluÏba zagotavlja, so kljuãne-

ga pomena in veãkrat edina podlaga za pravoãa-

sno in pravilno odloãanje. Geodetska sluÏba svojo

vpetost v ta prostor vsakodnevno dokazuje, hkrati

pa se zaveda, da se meje razliãnih strok, ki se

ukvarjajo s prostorom, vse bolj prepletajo. Prostor

postaja multidisciplinarna kategorija, zato je

geodezija na ‰iroko odprla vrata in organizirala

strokovni posvet z naslovom: IMATE PROSTOR?

ODPRIMO GA!

Zveza geodetov Slovenije je v sodelovanju z

Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in

Ministrstvom za notranje zadeve, Uradom za lokal-

no samoupravo, organizirala strokovni posvet, na

katerem so razliãni predavatelji posku‰ali osvetliti

problematiko, ki se v tem trenutku navezuje na

prostor. V okviru tega strokovnega posveta je bil v

petek 9. maja organiziran tudi 34. Geodetski dan,

tradicionalno sreãanje slovenskih geodetov.

Celoten posvet, z delovnim naslovom VPLIV

UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARJENJA Z

NEPREMIâNINAMI NA FINANCIRANJE OBâIN, je bil

namenjen vsem tistim, ki se s prostorom ukvarjajo

(lokalnim skupnostim, upravnim enotam, ministr-

stvom, agencijam, izvajalskim organizacijam), in je

bil izvrstna priloÏnost za predstavitev doseÏkov

stroke. 

Otvoritveni dan posveta (ãetrtek) je bil namenjen

udeleÏencem iz obãin oz. lokalnih skupnosti. V

dopoldanskem delu so referenti razpravljali na

temo Financiranje obãin — gospodarjenje z

obãinskim premoÏenjem. Uvodni referat je imela

ga. Astrid Pra‰nikar, drÏavna sekretarka na

Ministrstvu za notranje zadeve, na temo Razvojne

priloÏnosti lokalnih skupnosti z normativnega vidi-

ka. V nadaljevanju dopoldanskega dela so se z

referati predstavili ‰e ga. Milojka Kolar, drÏavna

sekretarka na Ministrstvu za finance, ki je svoj pri-

spevek posvetila zelo aktualni temi Obdavãenje

nepremiãnin. G. Slavko Tekavãiã, ki je na

Ministrstvu za finance zadolÏen za financiranje

Imate prostor?
Odprimo ga!
POROâILO S 34. GEODETSKEGA DNEVA

âATEÎ, 8. in 9. maj 2003

MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.

ga. Astrid Pra‰nikar, drÏavna sekretarka na MNZ
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obãin, je svoj referat posvetil tej zanimivi temi,

dopolnila pa ga je mag. Bernarda Podlipnik z

Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki je

predstavila nastajajoãi projekt Ekolo‰ke kartice

stavbe in nakazala nove smeri politike na podroã-

ju komunalne infrastrukture. Dopoldanski del je z

referatom sklenil moderator mag. Janez Slak,

direktor obãinske uprave obãine Trebnje, ki je

predstavil probleme, s katerimi se na podroãju

prostora sreãujejo obãine.

Omenjeni referati so povzroãili izredno Ïivahno

polemiko prisotnih na posvetu, ki je pokazala

pestrost te problematike in seveda tudi razliãne

poglede na re‰evanje. Skupno vsem razpravam pa

je bilo strinjanje, da je trenutek za urejanje vseh

aktualnih vpra‰anj prostora pravi in da je Ïe skraj-

ni ãas za uãinkovito gospodarjenje z nepremiãni-

nami v lokalnih skupnostih.

V popoldanskem delu so bili referati in razprave

usmerjeni na temo Urejanje obãinskega prosto-

ra in upravljanje z nepremiãninami, kjer je bil

uvodniãar g. JoÏe Novak, drÏavni sekretar na

Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, z nosilno

temo Nova prostorska zakonodaja. Z referati so

ga dopolnili ‰e Valentina Lavrenãiã in Mojmir

Prelog z Urada za prostor na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo, ki sta govorila o novostih na

podroãju urejanja prostora s poudarkom na

Pravilniku za digitalizacijo planskih aktov, dr.

BoÏena Lipej z Geodetske uprave RS, ki je predsta-

vila prostorske podatke za urejanje prostora in

upravljanje z nepremiãninami, JoÏe Dekleva z

Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki je

predstavil program ukrepov urbane zemlji‰ke

politike. Popoldanski del je sklenil domaãin, mag.

Andrej Vizjak, poslanec DrÏavnega zbora in Ïupan

BreÏic, ki je zelo nazorno predstavil stvarne pro-

bleme, ki jih imajo obãinske strukture zaradi izva-

janja nove prostorske zakonodaje.

Izredno uspel strokovni posvet je pokazal na

vedno veãjo vlogo geodezije v omenjenih procesih

in pri urejanja prostora. Vãasih moãno omejena

vloga geodezije kot stroke, ki je skrbela zgolj za

evidentiranje sprememb in poslediãno za eviden-

ce o prostoru, se danes ‰iri na vsa podroãja ureja-

nja prostora. Z digitalizacijo svojih evidenc je

geodezija uporabnost svojih podatkov moãno

poveãala, z enostavno uporabo pa pridobila ‰irok

krog novih uporabnikov. Pristojnost vodenja evi-

denc na drÏavnem nivoju se danes vse bolj preple-

ta z lokalnimi interesi in potrebami po dopolnitvah

teh evidenc s podatki, ki so pomembni za lokalne

skupnosti. Proces, ki se je zaãel odvijati s sprejet-

jem nove geodetske zakonodaje, ki je bila sprejeta

leta 2000, in se nadaljuje s sprejetjem nove pro-

storske zakonodaje, nakazuje smer razvoja v

lokalne geodetske sluÏbe, ki jih bodo obãine ali

veã njih skupaj ustanavljale za zadovoljevanje

svojih specifiãnih potreb po prostorskih podatkih,

vse z namenom, da bi ãim bolj uãinkovito upravlja-

li in gospodarili z nepremiãninami.

Drugi dan posveta je bil organiziran tradicionalni,

Ïe 34. Geodetski dan, ki ga vsi subjekti geodetske

dejavnosti vedno izkoristijo za letni pregled

opravljenega dela, strokovnih doseÏkov in novosti

med dvema posvetoma. Iz referatov je bilo razvi-

dno, da se stroka zaveda svoje vloge pri spre-

membah, ki se na podroãju prostora tako intenziv-

no dogajajo. ·e celo veã, z intenzivnim sodelova-

njem pri pripravi tako normativnih osnov kot tudi

potrebnih podatkov posku‰ajo slediti potrebam

ga. Milojka Kolar, drÏavna sekretarka na MF Utrinek iz razstave geodetskih podjetij
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Predmet:

Predvideni roki 
konstituiranja ZAPS-a
Spo‰tovani!
SPOROâAM VAM, DA JE V SMISLU DOGOVORA IN VA·IH NAVODIL UO MSA OBRAVNAVAL

MOÏNE ROKE ZA KONSTITUIRANJE ZAPS-A OZ. IZDELAVE STATUTA, KI JE PREDPOGOJ ZA

SKLIC SKUP·âINE.

NA SKUPNEM SESTANKU Z BODOâO IZS SMO OB SODELOVANJU PRAVNIKOV OBEH STRANI

USKLADILI PRAVNO PODLAGO IN POSTOPKE TER SE DOGOVORILI O PRIPRAVI RAZDRUÎITVE-

NEGA SPORAZUMA.

V tem smislu predvidevamo naslednje roke kon-

stituiranja ZAPS-a:
■ maj — prva polovica: potrjevanje tez Statuta,

ki jih izdelujeta pravnika g. ·antej in g. Vreãko

— na osnovi karakteristiãnih statutov arhi-

tekturnih zbornic EU,
■ maj – druga polovica: izdelava osnutka

statuta in sprotna obravnava in potrjevanje na

UO,
■ junij — prva polovica: predhodna preveritev

oz. uskladitev statuta s strani MOPE,
■ junij — druga polovica: sklic I. skup‰ãine

ZAPS-a,
■ konec junija: sprejem statuta na skup‰ãini in

potrditev obstojeãega UO MSA kot zaãasnega

vodstva ZAPS-a z nalogo, da v najkraj‰em moÏ-

nem ãasu izvede volitve v organe ZAPS-a

(predvidoma v treh mesecih),
■ konec septembra: sklic II. skup‰ãine, ki potr-

juje novo vodstvo in program ZAPS-a.

O pripravi tez in osnutka statuta ZAPS-a vas

bomo sproti obve‰ãali z namenom, da bi ãim prej

pri‰li do medsebojno usklajenih re‰itev. 

Lep pozdrav!

Predsednik Ustanovnega odbora ZAPS-a oz. UO MSA: 
dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.

Priloga:

Shema postopka razdruÏevanja zbornic na osnovi

ZGO

(izdelal g. ·antej 7. 4. 2003)

V vednost:
■ UO MSA oz. ZAPS-a v ustanavljanju, ãlani in

sodelujoãi
■ g. Borut ·antej in g. BlaÏ Vreãko, pravnika 
■ IZS

Opomba:

Glede na potek dogodkov in zamude pri izdelavi

statuta je UO MSA sklepal o dejanskih rokih sklica

skup‰ãine na seji 11. 6. 2003.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Ljubljana, 24. 4. 2003

·t.: 98/03-MSA/VP-SB 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO
g. JoÏe Novak, drÏavni sekretar 

MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV,
URBANISTOV IN KRAJINSKIH
ARHITEKTOV

velikih uporabnikov na drÏavnem nivoju, pa

tudi ostalih, ki jim geodetska sluÏba s svojimi

storitvami zagotavlja osnovo za pravno var-

nost nepremiãnin. 

Dokaz zato so bili predstavljeni referati, ki so

obravnavali aktualne probleme geodezije tega

ãasa, kot so definiranje novega koordinatnega

sistema, nastavitev evidence katastra stavb,

vzpostavitev geodetskih podlag in topografske

baze, izvajanje komasacij na obmoãjih lokacij-

skega naãrta in ‰e nekaj drugih. Pregled stanja

v stroki je povzel direktor Geodetske uprave

RS, Ale‰ Seli‰kar, ki je nakazal moÏne smeri

nadaljnjega razvoja stroke.

Ob posvetu je bila organizirana tudi strokovna

razstava, na kateri so geodetska podjetja prak-

tiãno predstavila svoje doseÏke, posebna zani-

mivost pa je bil prikaz delovanja terenskih

pisarn, ki so organizirane v 12 slovenskih mes-

tih za potrebe izvajanja najveãjega leto‰njega

projekta v slovenski geodezije: »Nastavitve

katastra stavb — registrskih podatkov«. 

Matiãna sekcija geodetov pri IZS se je v organi-

zacijo posveta ves ãas aktivno vkljuãevala in

se na samem posvetu tudi primerno predstavi-

la. âlani matiãne sekcije, ki so se posveta ude-

leÏili, pa so se lahko sodelovali tudi na pred-

stavitvi obeh novih prostorskih zakonov, ZGO

in ZUreP, ki sta jih njuna avtorja predstavila

tako, da sta poudarila tiste segmente zakona,

ki se neposredno navezujejo na geodezijo.



PROBLEMATIKA PROJEKTNE, TEHNIâNE IN

OSTALE DOKUMENTACIJE, KI SE PREDAJA

NAROâNIKU NA DIGITALNEM MEDIJU

V zadnjih letih projektivna podjetja in projek-

tanti skorajda ne beleÏijo primera, da ne bi

morali po pogodbi naroãniku predati dokumen-

tacije v enem ali veã izvodih v digitalni obliki,

najpogosteje na mehkem disku – disketi ali na

CD-ju.

V prvih letih se je projektno dokumentacijo na

disketah oziroma CD-jih naroãniku predajalo v

obliki, ki je dovoljevala kopiranje, razmnoÏevanje

in spreminjanje delov ali celotne projektne doku-

mentacije, ali kot reãemo v Ïargonu v “nezaklenje-

ni obliki”, kar so nekateri naroãniki izrabljali ter

brez predhodne privolitve projektivnega podjetja

in projektanta kopirali in razmnoÏevali posamezne

dele ali celotno projektno dokumentacijo. ·e huje,

spreminjali so vsebino tekstov, predizmere in

predraãune in dopolnjevali ter spreminjali naãrte,

pri tem pa ohranili vse podatke o podjetju in pro-

jektantu. Poznamo tudi primere, ko so naroãniki

ponudili projektno dokumentacijo na CD-jih konku-

renãnim podjetjem, ki so potem to znanje uporabi-

la za nelojalno konkurenco pri nadaljnjih uslugah

naroãnikom oziroma investitorjem. Zaradi pravne-

ga nereda in praznin v zakonodaji, zaradi medse-

bojnih in povezanih interesov ter v konãni posledi-

ci zaradi moãnih pritiskov naroãnikov v praksi

veãinoma ni pri‰lo do kazenskega pregona te

vrste kaznivih dejanj.

V zadnjih letih pa smo izdelovalci predinvesticij-

ske, investicijske, projektne in tehniãne dokumen-

tacije dobili na razpolago raãunalni‰ke programe,

ki prepreãujejo kopiranje, razmnoÏevanje in spre-

minjanje delov ali celotne projektne dokumentaci-

je in tako lahko vsebino na disketi oziroma CD-ju

ustrezno za‰ãitimo, se pravi predamo naroãniku v

za‰ãiteni obliki ali v takoimenovani “zaklenjeni

obliki”.

S tem, ko smo naroãnikom priãeli predajati doku-

mentacijo v za‰ãiteni obliki, pa so se priãele teÏa-

ve, in to predvsem z naroãniki, ki so na prej nave-

dene nezakonite naãine manipulirali z dokumenta-

cijo na disketah in CD-jih. Ti sedaj od izdelovalcev

zahtevajo dokumentacijo v neza‰ãiteni obliki, se

pravi, ne da bi upo‰tevali ustrezni zakon, ki ureja

podroãje avtorskih pravic.

Glede na vse navedeno je potrebno tako izdeloval-

ce kot naroãnike opozoriti, da se vsa predinvesti-

cijska, investicijska, projektna in tehniãna doku-

mentacija ‰teje glede na “Zakon o avtorskih in

sorodnih pravicah” (UL RS ‰t. 21/95 – 5. ãlen, (1)

odst. in (2) odst., tã. 2, 6, 9, 11 in 12) za avtorska

dela in kot taka varovana dela.

Zato ima lastnik in projektanti z licenco IZS na

disketi oziroma CD-ju posneto dokumentacijo

zakonsko pravico za‰ãititi pred predhodno nave-

denimi manipulacijami. ZaÏeleno in ustrezno pa bi

bilo naroãnika Ïe predhodno in pa na disketi ozi-

roma CD-ju opozoriti na avtorske pravice izdelo-

valcev dokumentacije. Tako v nadaljevanju pred-

stavljamo predlog “Uvodnega opozorila” na diske-

tah oziroma CD-jih, na katerih podjetja in projek-

tanti predajajo dokumentacijo naroãnikom.

UVODNO OPOZORILO na disketi oziroma CD-ju

Lastnik avtorskih pravic ……………………………….. in

podpisani projektanti z licenco IZS so odstopili

pravico eksploatacije te diskete, vkljuãno z

eventuelnim tonskim zapisom na tej disketi,

izkljuãno za interno uporabo.

Vse ostale pravice projektantov z licenco IZS in

lastnika posnetega dela ………………………………………

(‰tudije zasnovalnih projektov, projektne in teh-

niãne dokumentacije, multimedijski prikazi in

predstavitev itd…) so pridrÏane.

Glede na pridrÏanost vseh ostalih pravic je lastnik

posnetega dela programsko za‰ãitil to disketo

tako, da je onemogoãeno: kopiranje na trdi disk,

kakr‰nokoli dodajanje, odvzemanje ali spreminja-

nje vsebine tekstov, izraãunov, naãrtov in ostalih

prikazov ali komentarjev in odstranjevanje ter

dodajanje pravnih atributov lastnika in projektan-

tov z licenco IZS.

Z definicijo pojma interne uporabe je izkljuãena

pravica prikazovanja delov ali celotne posnete

dokumentacije na disketi izven sedeÏa naroãnika

oziroma izvajalca. Pravico prikazovanja drÏavnim

in upravnim organom se pridobi samo s predho-

dnim pisnim dovoljenjem lastnika avtorskih pra-

vic. Prikazovanje se mora izvesti direktno z

mehkega diska — diskete ali CD-ja.

Strogo je prepovedano vsako nepoobla‰ãeno kopi-

ranje (kot tako se smatra tudi kopiranje na trdi

disk), razmnoÏevanje, montiranje, prikazovanje,

oddaja v najem, izmenjava, posojanje in izpo-

sojanje, javno prikazovanje, prenos in/ali emitira-

nje delov ali celotne vsebine te diskete. Vsak tak

postopek predstavlja kr‰itev lastni‰kih pravic

posnetega dela in se kaznuje po zakonu.

Ta disketa oz. CD je prodan in predan naroãniku

pod pogojem, da se ne bo naprej prodajal, izposo-

jal, dal v uporabo drugim podjetjem in ustanovam,

izvaÏal in ponovno distribuiral brez predhodne

odobritve lastnika ter brez predhodnega pravno-

veljavnega dogovora o nadomestilu za odstop

navedenih pravic.

IZS  -  PROJEKTNA SKUPINA ZA TARIFNE POGOJE
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Predaja projektne in tehniãne 
dokumentacije na digitalnem mediju

Edvard Wostner, univ. dipl. inÏ. grad.
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IZS -  PROJEKTNA SKUPINA ZA TARIFNE POGOJE

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE 
BAZE ZA DOLOâITEV 
VREDNOSTI OBJEKTOV

Odgovor 
MOPE

Naslovnik:

IZS

·tevilka: 351-00-176/2003

Datum: 26. 3. 2003

Spo‰tovani !

Z navedenim dopisom seznanjate ministra, mag.

Janeza Kopaãa, da je s 110. ãlenom Zakona o gradi-

tvi objektov doloãeno, da pripravita ZAPS in IZS

osnutek minimalnih tarifnih pogojev ter ga po‰lje-

ta ministru, da jih na koncu sprejme Vlada RS,

skladno s 112. ãlenom navedenega zakona. Ker pa

da so minimalni tarifni pogoji neposredno vezani

na vrednost objektov, podatkovne baze za doloãi-

tev vrednosti objektov pa da v Sloveniji ‰e ni, pozi-

vate ministra, naj poskrbi, da ministrstvo, ki ga

zastopa in vodi, tak‰no bazo ãimprej izdela oziro-

ma vzpostavi, hkrati pa ga tudi obve‰ãate, da

alternativo lastni bazi vidite v uporabi nem‰ke

podatkovne zbirke z istoãasno uporabo korekcij-

skih faktorjev. 

Ker je minister va‰ dopis odstopil v re‰evanje

tukaj‰njemu Uradu za prostor, vam v tej zvezi spo-

roãamo: 

Najprej je potrebno ugotoviti, da ni res, da v

Republiki Sloveniji ni podatkov o (povpreãni) vre-

dnosti objektov. S tak‰nimi podatki namreã razpo-

laga pristojni Statistiãni urad Republike Slovenije

(SURS). Po Zakonu o drÏavni statistiki (Uradni list

RS, ‰t. 45/95) je namreã drÏavna statistika stro-

kovno neodvisna dejavnost izvajanja programa

statistiãnih raziskovanj, z njim pa je tudi doloãeno,

da drÏavna statistika, ki jo izvaja SURS, zagotavlja

organom in organizacijam javne uprave, gospo-

darstvu in javnosti (v nadaljnjem besedilu: uporab-

niki) podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem,

demografskem in socialnem podroãju ter na

podroãju okolja in naravnih virov. 

Ker pa je tudi sicer potrebno ugotoviti, da tukaj‰-

nje ministrstvo, glede na predpise, ki urejajo nje-

govo organizacijo, naloge in pristojnosti, ni pri-

stojno za vzpostavitev, vodenje in posredovanje

tak‰nih podatkov, kot bi jih vi Ïeleli pridobiti, vam

priporoãamo, v kolikor za izdelavo minimalnih

tarifnih pogojev potrebujete podatke o vrednosti

razliãnih vrst objektov, da se obrnete neposredno

na navedeni statistiãni urad. 

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR ZA PROSTOR, MOPE

Pripravil:

TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

Naslovnik:

Gospod minister mag. Janez Kopaã

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Datum: 17. 3. 2003

Spo‰tovani !

Po 110. ãlenu zakonu o graditvi objektov IZS in

ZAPS pripravita osnutek minimalnih tarifnih pogo-

jev ter ju po‰ljeta ministru, pristojnemu za pro-

storske in gradbene zadeve, sprejme pa jih Vlada

RS skladno s 112. ãlenom istega zakona.

Minimalni tarifni pogoji so neposredno vezani na

vrednost objektov (visokogradenj, inÏenirskih

objektov, drugo …). Glede na to, da podatkovne

baze za doloãitev vrednosti objektov v Sloveniji ‰e

nimamo, vas kot matiãno ministrstvo pozivamo k

njeni ãimprej‰nji izdelavi oziroma vzpostavitvi.

Kot alternativo lastni bazi vidimo moÏnost tudi v

uporabi nem‰ke podatkovne zbirke z istoãasno

uporabo korekcijskih faktorjev.

InÏenirska zbornica Slovenije je pri vzpostavitvi

podatkovne baze za doloãitev vrednosti objektov

pripravljena sodelovati, Ïal pa je zaradi zahtevno-

sti in obseÏnosti ter zato, ker ne razpolagamo z

vrednostmi objektov, zgrajenih v Sloveniji, ne

moremo vzpostaviti sami. Menimo, da je k vzpo-

stavitvi baze potrebno pritegniti vsaj vsa ministr-

stva kot investitorje gradenj v Sloveniji in

Gospodarsko zbornico Slovenije.

Lep pozdrav !

Generalna sekretarka IZS
mag. Barbara ·kraba, univ. dipl. inÏ. grad.

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE
BAZE ZA DOLOâITEV
VREDNOSTI OBJEKTOV

Poziv IZS
MOPE-u



INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE V

LETU 2003 PRIâELA Z AKTIVNIM

IZOBRAÎEVANJEM SVOJIH âLANOV.

KER STA S 1. 1. 2003 STOPILA V VELJAVO

NOVA ZAKONA IN SICER ZAKON O

UREJANJU PROSTORA IN ZAKON O

GRADITVI OBJEKTOV, JE BILA V PRVI

POLOVICI LETA 2003 VEâINA

IZOBRAÎEVANJA NAMENJENA PREDVSEM

SEZNANITVI âLANOV ZBORNICE Z VSEBINO

OBEH ZAKONOV TER NOVOSTMI, 

KI STA JIH PRINESLA.

T
ako je v januarju na sedeÏu IZS v Ljubljani

potekal prvi posvet na temo obeh zakonov,

ki so nam ju predstavili predstavniki

Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Nato

so v mesecu februarju in marcu sledile ‰e ‰tiri

predstavitve ZUreP-1 in ZGO-1, ki smo jih organizi-

rali v Ljubljani. Zaradi velikega interesa ãlanstva

IZS iz ‰tajerske regije je bila organizirana pred-

stavitev obeh zakonov tudi v Mariboru

12. 3. 2003 in je bila zasedena do zadnjega kotiãka.

Kot predavatelji so se predstavili mag. Andrej

Prelov‰ek, univ. dipl. inÏ. arh., ki je predstavil

ZUreP-1; podpredsednik IZS in predsednik komisije

IZS za sistemske zakone g. Roman Lebar, univ.

dipl. inÏ. kem. tehnol., in predsednik upravnega

odbora Matiãne sekcije elektroinÏenirjev g. Ivan

Leban, univ. dipl. inÏ. el., ki sta ãlane seznanila z

novostmi ZGO-1, ter vodja evidenãne sluÏbe IZS ga.

Renata Gomboc, inÏ. mat., ki je predstavila

novosti v zvezi z vpisom v imenik IZS. Sledila je ‰e

zadnja predstavitev nove zakonodaje v

Ljubljani 26. 3. 2003, ki je potekala v Smeltovi

dvorani v Ljubljani in se je je udeleÏilo preko 300

ãlanov. (Slika 1, Slika 2)

Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev je v sodelo-

vanju s Fakulteto za gradbeni‰tvo in geodezijo ter

Slovenskim dru‰tvom za gradbeno informatiko

pripravila seminar »Kako do uãinkovite upora-

be informatike pri graditvi objektov«, ki je

potekal 17. 3. 2003. Prav tako smo skupaj z

TrÏa‰kim sejmom iz Trsta, IRC Slovenija iz Lju-

bljane, s Fakulteto za arhitekturo Univerze v

Ljubljani ter z Gospodarsko zbornico Slovenije

sodelovali pri izvedbi seminarja »EKO GRAD-

NJA«, ki je potekal 3. 4. 2003 na GZS-ju.

V mesecu aprilu so sledile predstavitve obeh

zakonov, najprej 7. 4. 2003 v Novem mestu, nato

17.4.2003 v Velenju ter 24. 4. 2003 ‰e v Celju.

8. 4. 2003 smo v okviru sejma Megra v Gornji

Radgoni izvedli seminar »Predstavitev dejavno-

sti IZS po novem Zakonu o graditvi objektov«.

Za ãlane zbornice iz primorske ter gori‰ke regije
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IzobraÏevali smo se
Pregled izvedenih seminarjev v obdobju januar — junij 2003

Petra Kavãiã
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje IZS

Slika 1: âlani IZS, ki so se udeleÏili predstavitve 26. 3. 2003 v Ljubljani.
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KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

Slika 2: Predavatelji: g. Ivan Leban, univ. dipl. inÏ. el., g. Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol., 

mag. Andrej Prelov‰ek, univ. dipl. inÏ. arh., ga. Renata Gomboc, inÏ. mat., Ljubljana, 26. 3. 2003

Slika 3: G. Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol., mag. Andrej Prelov‰ek, univ. dipl. inÏ. arh., 

mag. Barbara ·kraba, univ. dipl. inÏ. grad., 8. 4.2 003, Gornja Radgona

pa je 20. 5. 2003 potekala predstavitev tudi v

SeÏani. S to predstavitvijo se je zakljuãil niz

predstavitev obeh zakonov. Glede na dejstvo,

da so in bodo ‰e sprejeti potrebni podzakonski

akti, bomo po poletnih poãitnicah organizirali

nov sklop predavanj. (Slika 3)

V mesecu juniju je 11. 6. 2003 potekala okrogla

miza na temo »Nem‰kih minimalnih tarifnih

pogojev — HOAI — Honorarordnung für Architek-

ten und Ingenieure«. Na okrogli mizi sta sodelo-

vala predstavnika Bavarske inÏenirske zbornice

predsednik prof. dr. Karl Kling ter pravnik dr.

Andreas Ebert. 

Sledila je predstavitev »Nove tehnologije potre-

sne ojaãitve objektov SISTEM DC 90« dne

12. 6. 2003. Na predstavitvi sta sodelovala stro-

kovnjaka iz »Inovacionog centra saveza prona-

lazaãa Beograd« g. Zoran Petra‰koviç, univ.

dipl. inÏ. grad. in g. Slavoljub Jovanoviç, univ.

dipl. inÏ. arh. Predstavila sta novo tehnologijo

potresne ojaãitve objektov, za katero sta leta

1997 dobila zlato medaljo EUREKA ´97 v Bruslju. 

19. 6. 2003 pa je Matiãna sekcija elektroinÏenir-

jev pripravila predavanje na temo »Upo-

‰tevanje elektromagnetnih polj pri okoljskem

ume‰ãanju objektov«. Predavala je mag. Breda

Cestnik, univ. dipl. inÏ. el.

Veã informacij o vseh predavanjih in izobraÏe-

vanjih, ki jih organizira InÏenirska zbornica

Slovenije, lahko dobite na na‰i spletni strani

www.izs.si. 

Vabimo Vas, da s svojimi predlogi tudi Vi sode-

lujete pri pripravi izobraÏevanja. Vse predloge,

ki nam jih boste poslali, bomo pregledali na

Komisiji za izobraÏevanje ter jih sku‰ali tudi

realizirati. Predloge in vsa morebitna vpra‰anja

v zvezi z izobraÏevanjem posredujte na elek-

tronski naslov petra.kavcic@izs.si.



Organizacija JEKLENE
KONSTRUKCIJE
Pridobivanje Ïeleza, proizvodnja jekla, kovinsko-

predelovalna industrija in z njimi povezane indu-

strijske panoge Ïe dolgo moãno vplivajo na razvoj

in Ïivljenje v Sloveniji. V preteklosti so pri nas

nastale moãne Ïelezarne, strojne tovarne in pod-

jetja za izdelavo kovinskih konstrukcij. Gospodar-

ske spremembe so povzroãile preoblikovanje in

prestrukturiranje velikih podjetij za proizvodnjo

jeklenih konstrukcij v manj‰a, ki sku‰ajo z razliãni-

mi ukrepi povrniti delovna mesta, poveãati doho-

dek in ponovno prispevati h gospodarskemu

razvoju. Prizadevajo si poveãati trÏni deleÏ in pro-

izvodnjo jeklenih konstrukcij, ki sta po osamosvo-

jitvi Slovenije ‰est let upadala. Od leta 1997 se pro-

izvodnja poveãuje.

Za premostitev teÏav, za povezovanje znanja in

ponovno vzpostavljanje zmogljivosti so proizvajal-

ci kovinskih konstrukcij v Sloveniji v oktobru 1997

v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)

ustanovili organizacijo JEKLENE KONSTRUKCIJE

(JK), ki jo vodi Odbor za jeklene konstrukcije

(OJK). Namen njenih ãlanov je spremljati poloÏaj

na tem podroãju in sprejemati ukrepe za izbolj‰a-

nje. Cilji organizacije so:
■ spodbujati in pospe‰evati razvoj slovenskega

trga jeklenih in aluminijastih konstrukcij,
■ predlagati in sodelovati pri oblikovanju in uva-

janju primernih predpisov ter standardov za

gradnjo in uporabo jeklenih konstrukcij,
■ predlagati in sodelovati pri oblikovanju sloven-

ske razvojne strategije in nacionalnih razvojnih

projektov,
■ zastopati skupni interes naãrtovalcev, proizva-

jalcev in uporabnikov jeklenih konstrukcij pri

drÏavnih organih in drugih institucijah v

Sloveniji,
■ spodbujati in usmerjati aktivnosti za izbolj‰anje

tehniãnih lastnosti, funkcionalnosti, ekonomiã-

nosti in ekolo‰ke sprejemljivosti jeklenih kon-

strukcij,
■ sodelovati, spodbujati in koordinirati aktivnosti

s sorodnimi organizacijami doma in v svetu,
■ spodbujati dvig konkurenãne sposobnosti in

izvozne uãinkovitosti.

Organizacija je ãlan Evropske konvencije za jekle-

ne konstrukcije (ECCS-European Convention for

Constructional Steelwork), ki povezuje in usklajuje

delo podobnih organizacij v evropskih drÏavah.

Proizvajalci jeklenih konstrukcij se zavedajo, da

morajo s svojim kvalitetnim delom in prizadeva-

njem pridobivati ter ohranjati zaupanje naroãni-

kov oziroma investitorjev. Po drugi strani pa jim

morajo z uspe‰nim informiranjem predstavljati

svoje sposobnosti, zmogljivosti in prednosti jekle-

nih konstrukcij, ki so: estetika in prestiÏnost, eko-

nomiãnost, prilagodljivost, varstvo okolja, tehniã-

ne lastnosti in varnost. Zato posreduje organizaci-

ja vrsto informacij proizvajalcem in naroãnikom.

Organizira strokovna in poslovna sreãanja. Prireja

seminarje in redno vsako drugo leto Slovenske

dneve jeklenih konstrukcij. Na njih podeljuje tudi

nagrado oziroma priznanje za najbolj‰o jekleno

konstrukcijo leta in jo predlaga za evropsko pri-

znanje, ki ga podeljuje ECCS.

Nagrade 
Nagrado za najbolj‰e doseÏke na podroãju projek-

tiranja in izgradnje jeklenih in aluminijastih kon-

strukcij organizacija JK podeljuje z namenom: 
■ raz‰irjati znanje o jeklu in njegovi mnogostran-

ski uporabi in opozoriti na njegov razvoj,
■ opozoriti na mnoge prednosti jekla in pridobiti

materialu dober sloves,
■ zainteresirati naroãnike, arhitekte in konstruk-

terje za veãjo uporabo jekla v okviru gradbeni‰-

tva in prispevati k veãji konkurenãnosti jeklar-

ske industrije in proizvajalcev jeklenih kon-

strukcij.

Nagrado lahko dobi konstrukcija, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:
■ razvoj, naãrtovanje, izdelava in montaÏa mora

biti delo inÏenirjev v podjetjih, ki so ãlani orga-

nizacije JK,
■ konstrukcija mora biti zgrajena in predana v

uporabo v obdobju zadnjih treh let in ne kasne-

je kot 1.oktobra pred letom podeljevanja,
■ konstrukcija mora izstopati s svojo konstrukcij-

sko zasnovo in uãinkovitostjo pri uporabi, hkra-

ti pa izkazovati mnoge prednosti jekla pri naãr-

tovanju, proizvodnji, ekonomiãnosti in arhi-

tekturi in s tem prispevati k bolj‰i uveljavitvi

jekla in jeklenih konstrukcij v oãeh javnosti.

Nagrado se podeljuje vsako drugo leto. Prejmejo

jo naroãnik oz. lastnik konstrukcije, arhitekt, kon-

strukter in izvajalec. Podelitev nagrad je pravilo-

ma na Slovenskih dnevih jeklenih konstrukcij.

Nagrade sta bili podeljeni v letih 1999 in 2001.

Nagrado za jekleno konstrukcijo leta 1999 je prejel

Most za pe‰ãe ãez Dravo na Ptuju, leta 2001 pa

Upravna stavba GZS v Ljubljani (Dom Gospo-

darstva). Atraktivnost, dvig nivoja kvalitete jekle-

nih konstrukcij, pomena in ugleda, ki si ga je

nagrada pridobila v tem ãasu, se med drugim

odraÏa tudi v kvaliteti in ‰tevilu nominacij. Na

prvem razpisu sta sodelovali dve konstrukciji, na

drugem tri, medtem ko je bilo za nagrado 2003 na

podlagi javnega razpisa nominiranih ‰est jeklenih

konstrukcij, in sicer: 

1. skladi‰ãno proizvodna hala Maksim v Celju,

2. nova vhodna avla Narodne galerije v Ljubljani,

3. SUMMIT MOTORS center Ljubljana,

4. nakupovalno sredi‰ãe SUPERNOVA Koper,

5. komunikacijsko-tehniãni blok MERCATOR centra

Nova Gorica,

6. zabavi‰ãni park PERLA Nova Gorica.

Izbor je opravila Ïirija, ki jo je imenoval OJK, in jo

je vodil predsednik OJK mag. ârtomir Remec. Îirija

je sestavljena tako, da so zastopani vsi udeleÏenci

pri naãrtovanju in gradnji jeklenih konstrukcij.

Arhitekturno stroko so zastopali Andrej Erjavec,

Nande Korpnik in dr. Bogomir Zupanãiã, konstruk-

terje prof. dr. Darko Beg in Gregor Gruden, pro-

izvajalce jeklenih konstrukcij pa Milan Kapetan. Na

podlagi pregleda prijav je Ïirija v oÏji izbor doloãi-

la tri konstrukcije, ki so po njenem mnenju izpol-

njevale vse pogoje za nagrado: 

SUMMIT MOTORS 

center Ljubljana

Naroãnik: SUMMIT MOTORS d.o.o.

Arhitekt: ART ARCHING d.o.o.

Bo‰tjan VUGA, udia; 

Jurij SADAR, udia

Konstruktor: prof. dr. BlaÏ Vogelnik, udia

Izvajalec: IMKO d.d.

NAMESTO INTERVJUJA
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Nagrade za jeklene konstrukcije

mag. Roman Mur, univ. dipl. inÏ. grad.
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Nakupovalno sredi‰ãe 

SUPERNOVA Koper

Naroãnik: IMMMORENT BETA d.o.o., 

ENERGOGROUP d.o.o.

Arhitekt: Biro architekt di Herfried Peyker

D.I. Arno Mick

Konstruktor: TRIMO d.d.

Drãar JoÏe, udis; 

Simona Ostanek, udig; 

JoÏe Zaletelj, udig; 

dr. Leon Hladnik, udig

Izvajalec: TRIMO d.d.

Komunikacijsko-tehniãni blok 

MERCATOR centra Nova Gorica

Naroãnik: POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Arhitekt: SADAR VUGA ARHITEKTI projektira-

nje d.o.o., 

Bo‰tjan VUGA, udia; 

Jurij SADAR udia

Konstruktor: SPIT InÏeniring d.o.o., Nova Gorica

mag. TomaÏ Habiã, udig; 

dr. Leon Hladnik, udig

Izvajalec: SPIT d.o.o. s podizvajalci

mas-EL d.o.o., HIMOMONTAÎA d.o.o.,

ISKRA Kumanovo

Konãno odloãitev je Ïirija sprejela po ogledu vseh

treh konstrukcij. Nagrado za najbolj‰o jekleno

konstrukcijo 2003 je Ïirija soglasno podelila

Komunikacijsko-tehniãnemu bloku MERCATOR cen-

tra Nova Gorica. Po mnenju Ïirije je nagrajena

konstrukcija najbolj izstopajoãa in na zelo atrakti-

ven naãin predstavlja prednosti in moÏnosti, ki jih

omogoãajo jeklene konstrukcije. Îirija je v obra-

zloÏitvi med drugim zapisala: “Nagrajeni nakupo-

valni center Mercator v Novi Gorici sodi v katego-

rijo tranzicijskih nakupovalnih sredi‰ã, ki nastajajo

na obrobnih lokacijah nekdanjih socialistiãnih

industrijskih con. Nakupovalni center presega

obstojeão prakso gradnje po ‰tevilnih dejavnikih.

Za razliko od podobnih shopping centrov tako v

Sloveniji kot tujini, ki so sestavljeni iz '‰katle' s

parkiri‰ãi pred njo, je nakupovalni center

MERCATOR racionalen in smelo zasnovan. Estetiko

je videti v kinematiãni zasnovi vhodnih prostorov

in dramatiãnosti med kovinskim prizidkom in

betonskimi parkiri‰ãi. Jekleni del objekta je stis-

njen med prenovljene skladi‰ãne prostore (hale)

in parkirni kompleks. Med njima je nekak‰en urba-

ni kanjon, ki ga rdeãi objekt ‰e bolj poudarja. Z

izborom za kovinsko konstrukcijo so se konstruk-

tor in avtorji arhitekture lepo ujeli. Izbrali so medij

in material, ki z obliko najbolje udejanja nova arhi-

tekturna hotenja.” 

Hkrati je Ïirija, predvsem glede na visok nivo, ki ga

nedvomno dosegata tudi preostali dve konstrukci-

ji, OJK predlagala, da se ti dve konstrukciji nagra-

dita s posebnim priznanjem organizacije JK na

podroãju izgradnje jeklenih konstrukcij. Slavnost-

na podelitev nagrad je bila na 6. slovenskih dnevih

jeklenih konstrukcij, 9. maja 2003 v Domu gospo-

darstva v Ljubljani. 

Nacionalne organizacije izbrane predloge (naci-

onalne nagrade) nominirajo pri ECCS za evropsko

nagrado za jeklene konstrukcije (ECCS Biannual

European Steel Design Awards). Vsi dosedanji slo-

venski predlogi za evropsko nagrado, vkljuãno z

leto‰njim, so oziroma bodo nagrado tudi prejeli.

Leto‰nja podelitev evropske nagrade bo v okviru

mednarodnih dnevov jeklenih konstrukcij 17.

septembra 2003 v Luzernu v ·vici. 

Ob podeljevanju nagrad za najbolj‰e jeklene kon-

strukcije se je potrdilo, da je organizacija JK na

pravi poti. Na‰i naãrtovalci in izvajalci so skupaj z

osve‰ãenimi naroãniki sposobni zgraditi sodobne,

atraktivne in konkurenãne objekte, ki se vsekakor

lahko postavijo ob bok podobnim doseÏkom v raz-

vitem svetu, kar potrjujejo tudi pridobljene evrop-

ske nagrade. To naj bi bila celotni stroki vzpodbu-

da pri prihodnjih izzivih, bodoãim investitorjem pa

dokaz, da velja zaupati domaãim projektantom in

izvajalcem. 

Slika 2. Nakupovalno sredi‰ãe SUPERNOVA Koper Slika 3. SUMMIT MOTORS center Ljubljana

Slika 1. Komunikacijsko-tehniãni blok 

MERCATOR centra Nova Gorica



V PREDAVALNICI IZS SE JE 14. 5. 2003

ODVIJALA DELAVNICA, KI SMO JO ORGANI-

ZIRALI Z NAMENOM, DA NA·IM âLANOM

PREDSTAVIMO NEKATERE DRUGAâNE

POGLEDE PRI SNOVANJU IN

OBRATOVANJU KOMUNALNIH âISTILNIH

NAPRAV. V TA NAMEN SMO V NA·O

SREDINO POVABILI PREDSTAVNIKE FIRME

KEMIRA — KEMWATER, IN SICER G. ROLFA

JONASSONA IN G. JOSEFA LINDEROTHA IZ

HELSINGBORGA S ·VEDSKE, G. MAGNUSA

KVANTA IZ KEMWATRA IZ STRASSBOURGA

IN GOSPO JAROSLAVO FIALOVO IZ PRAGE,

ZADNJA DVA STA V KEMWATRU VODILNA

INÎENIRJA ZA APLIKACIJE.

Poleg kratke predstavitve firme so veãino ãasa

posvetili pojasnjevanju in funkciji kemije pri ãi‰ãe-

nju komunalnih odplak ter praktiãnim izku‰njam,

ki so uspe‰no uveljavljene v praksi. Veã kot oãitno

je, da je s kombinacijo kemije in biologije mogoãe

najti ravnoteÏje med niÏjimi investicijskimi stro‰ki,

stro‰ki obratovanja in zmanj‰ano porabo energije. 

Za delavnico smo poziv ãlanom k udeleÏbi objavili

na domaãi strani IZS in razposlali 55 osebnih

povabil. Delavnice se je udeleÏilo dvajset kolegic

in kolegov, ‰e posebej razveseljivo pa je, da je bila

veãina mladih.

Priãujoãa delavnica je prva iz niza delavnic, ki jih

bo v okviru InÏenirske akademije organizirala

Matiãna sekcija inÏenirjev tehnologov in drugih

inÏenirjev.

Upamo, da so kolegice in kolegi na delavnici prido-

bili kak‰no koristno informacijo, ki jo bodo kasne-

je lahko uporabili pri svojem vsakdanjem delu. S

sistematiãnim izobraÏevanjem poobla‰ãenih inÏe-

nirk in inÏenirjev bomo nadaljevali tudi v jesen-

skem ciklusu.

MEDNARODNO SODELOVANJE
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Biologija in kemija 
z roko v roki pri projektiranju
komunalnih ãistilnih naprav

Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehn.
Predsednik UO Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev

Mednarodna delavnica
Ljubljana, 14. maj 2003

Slika 1: UdeleÏenci delavnice
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MEDNARODNO SODELOVANJE

Sestanek E — CORE

Strategija
razvoja
graditve 
v EU
Bruselj, 16. maj 2003

UdeleÏenci sestanka: 

E-CORE, ECCREDI, predstavniki razliãnih orga-

nizacij EU in nacionalnih organizacij s podroãja

graditve

Osnovni naloga E-CORE je pravoãasno pripraviti

strategijo razvoja graditve v EU do jeseni 2004 in

tako aktivno vplivati na pripravo 7. okvirnega

programa. 

Cilj strategije je ugotoviti pomembne raziskovalne

in inovacijske teme in aktivnosti, ki bodo v najveãji

moÏni meri poveãale prispevek graditve in

grajenega okolja na doseganje ciljev EU.

Strategija bo morala pokazati, kako lahko raziska-

ve in inovacije prispevajo k razvoju podroãja gra-

ditve in grajenega okolja, ki temeljita na dvojnem

konceptu konkurence in trajnostnega razvoja. Vse

to pa lahko uãinkovito doprinese k minimalni

porabi ãlove‰kih virov, materiala in energije za

grajeno okolje v skladu s potrebami in priãakova-

nji prebivalcev EU in usposablja industrijo, trgovi-

no in javne sluÏbe za najbolj uãinkovito delovanje.

mag. ârtomir Remec
predsednik IZS

Slika 2: g. Magnus Kvant, vodilni inÏenir za aplikacije — Kemwater, Francija

Slika 3: g. Rolf Jonasson – Kemwater, ·vedska



dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.
Predsednik UO Matiãne sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov

Skup‰ãina Architects' Council of Europe (ACE)
Stockholm, 9. in 10. maj 2003

ACE, ki zdruÏuje arhitekturne zbornice oz. zveze

EU sklicuje generalno skup‰ãino dvakrat letno,

enkrat v Bruslju in enkrat v drÏavi predsednika, ki

se menja vsako leto. Tokratne skup‰ãine ACE sva

se udeleÏila s kolegom Vladom Krajcarjem.

ACE usklajuje dejavnost stroke s ciljem za‰ãititi

kvaliteto arhitekture oz. grajenega okolja. Uskla-

jevanje se nana‰a na razliãna podroãja — od izo-

braÏevanja, pogojev delovanja, pravil o nateãajih,

licenciranja, prostega pretoka storitev oz. delo-

vanja arhitektov do razliãnih akcij za promocijo

arhitekture.

S ‰iritvijo EU se izkazuje, da imajo nove, priklju-

ãujoãe se drÏave, ki imajo do vstopa v EU status

opazovalca, bistveno slab‰e pogoje na podroãju

arhitekturne dejavnosti nasproti razvitej‰im deÏe-

lam. Razvitej‰e drÏave imajo Ïe ustaljeno organizi-

ranost arhitektov, bodisi v okviru samostojnih

zbornic ali strokovnih zvez, ki ustrezno ‰ãitijo

interese stroke, imajo uveljavljene etiãne norme,

naãine nateãajev in predvsem tarifne pogoje na

ustreznej‰em nivoju.

Prikljuãujoãe se drÏave imajo v tej druÏbi

moÏnost, da se spoznajo s prakso EU in da se v

svojem okolju organizirajo na osnovi nove zako-

nodaje, ustanovijo samostojne strokovne zbornice

itd. Upo‰tevati je namreã potrebno, da je bila arhi-

tektura v vseh vzhodnih drÏavah pred letom 1990

neustrezno obravnavana in organizirana bolj ali

manj v okviru gradbeni‰tva. Arhitektura in urbani-

zem pa sta bila naãeloma povsem loãena.

Arhitektura Ïal ‰e ne spada med tista podroãja, za

katera bi bilo predpisano obvezno usklajevanje

zakonodaje z EU (razen direktive). Zato je bilo pre-

pu‰ãeno stroki v posameznih drÏavah, da pride do

ustreznej‰e zakonodaje in organiziranosti. Tako je

tudi MSA kot sestavni del IZS potrebovala veã let

in s pomoãjo ACE dosegla spremembe zakonodaje

in ustanavljanje samostojne zbornice. To pa je

‰ele zaãetek oz. predpogoj za dejansko spreminja-

nje razmer na bolj‰e.

Kaj je bistvo sprememb in usklajevanja v

okviru ACE?

Dejstvo, da se EU zdruÏuje na osnovi gospodarskih

oz. trÏnih interesov, ima za posledico, da se je

arhitektura, ki je bila doslej v razvitej‰ih drÏavah

regulirana na osnovi bolj ali manj cehovskih pra-

vil, zna‰la pod pritiski trÏnih interesov, pred

poskusi nepriznavanja kakr‰nih koli pravil oz. pri-

vilegijev, pred omejevanjem na nacionalni ravni in

negiranjem ustaljenih cenikov. Hkrati z razvojem

trga pa se tudi vloga in oblike delovanja arhitek-

tov spreminjajo.

Potrebno je na novo definirati in zagovarjati javni

interes na podroãju arhitekture ter ustrezno prila-

goditi pravila in norme.

Naloga ACE je torej pripraviti strokovne odgovore

oz. re‰itve na celotnem podroãju dejavnosti in

vplivati na institucije EU; naloga posameznih dele-

gacij oz. zbornic pa je, da v okviru svojih predstav-

nikov v parlamentu EU in delovnih telesih zagoto-

vijo usklajeno zastopanje interesov stroke – vse to

z namenom ustvariti ustreznej‰e norme, ki bodo

na nov naãin zagotavljale javni interes na podroã-

ju arhitekture in grajenega okolja.

Dnevni red Skup‰ãine ACE: 

stali‰ãa do posameznih problemov in re‰itev

Skup‰ãina je obravnavala naslednje teme oz.

podroãja: 

1. Poroãilo o pripravi sporazuma o priznavanju

diplom in prostem pretoku arhitektov med EU

in ZDA 

Po dosedanjih razgovorih med ACE in pristojno

Ameri‰ko zvezo arhitektov je doseÏeno soglasje,

da bi bil pogoj za priznavanje naslednji: po diplomi

ustrezna praksa in strokovni izpit ter nato ‰e 7-

letna praksa po vpisu v register. Po sklenitvi spo-

razuma bodo morale tiste drÏave, ki Ïe imajo skle-

njene loãene sporazume z ZDA (âe‰ka,

MadÏarska), le-te prekiniti in sprejeti enotna pra-

vila ACE. 

2. Priprava bele knjige o arhitekturi z naslovom

»EU in grajeno okolje jutri«

Bela knjiga, ki se pripravlja Ïe dlje ãasa, je v fazi

konãne izdelave. Tokrat bo namenjena politikom

oz. tistim odgovornim, ki neposredno vplivajo na

podroãje arhitekture in grajenega okolja. Knjiga

bo vsebovala konkretna priporoãila na podroãju

izvajanja poklica in bo razdeljena po poglavjih:
■ Kvaliteta grajenega okolja in arhitekture,
■ Za‰ãita naroãnikov in izobraÏevanje naroãni-

kov,
■ Prioriteta izobraÏevanja in razvoja raziskovanja

ter uvajanje izobraÏevanja o arhitekturi Ïe v

zgodnjem obdobju ‰olanja,
■ Potreba po bolj vizionarskem pristopu na tem

podroãju.

Upati je, da bo knjiga predstavljena Ïe na jesenski

skup‰ãini ACE. Knjiga bo zelo koristen pripomoãek

posameznim zbornicam pri uveljavljanju interesov

in za‰ãite stroke.

3. Reorganizacija ACE glede na ‰iritev EU

S prikljuãitvijo drÏav v EU bodo nove drÏave, ki

imajo sedaj status opazovalcev, postale polno-

pravni ãlani. Ker se bo ‰tevilo bistveno poveãalo,

je potrebno zaradi uãinkovitega delovanja izbolj-

‰ati organizacijo. ACE je pripravila predlog reorga-

nizacije in sistema glasovanja ter volitev vodstva.

Sedanji sistem doloãa letno menjavanje vodenja

vsake drÏave in obvezno soglasje vseh delegacij

pri pomembnih odloãitvah. Izkazalo se je, da pred-

log o voljenem predsedniku ni dobil potrebne

soglasne podpore vseh delegacij, kar je predpo-

goj, zato bo usklajevanje potekalo do jeseni, ko

mora biti reorganizacija ACE sprejeta na skup‰ãini

novembra v Bruslju. Na tej razpravi smo s strani

MSA zastopali mnenje, da se strinjamo z re‰itvijo

voljenega predsednika oz. vodstva, kar po na‰em

omogoãa veãjo uãinkovitost ACE, ki je za nas

pomembna.

4. Priprava Direktive o arhitektih 85/384

Obstojeãe stanje 7 direktiv (sektorskih) s podroãja

medicine oz. zdravstva, veterine in arhitekture, ki
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in kak‰na naj bo vloga ZAPS-a
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regulira dejavnost na osnovi posebnih omejitev in

v okviru liberalnih poklicev, sku‰a EU komisija

spremeniti. Sku‰a odpraviti sektorske direktive, za

katere sodi, da imajo preveã cehovski znaãaj, da

priviligirajo liberalne poklice in, da preveã omejuje

pretok storitev oz. strokovnjakov. EU sku‰a uvesti

splo‰no direktivo, ki bi omogoãala priznanje veã

kot 400 poklicev v vseh drÏavah EU. Taki poeno-

stavljeni re‰itvi pa ACE in nosilci sedaj reguliranih

poklicev odloãno nasprotujejo. 

Argumenti ACE so, da sektorska direktiva, ki opre-

deljuje regulirani poklic kot liberalni poklic, omo-

goãa veãjo kvaliteto storitev in hkrati veãjo za‰ãi-

to naroãnikov. Glede na argumentacijo ACE in dru-

gih mednarodnih strokovnih zdruÏenj ter vladnih

predstavnikov posameznih drÏav sedanji razvoj

kaÏe, da naj bi vendarle pri‰lo do kombinacije sek-

torskega (na osnovi obstojeãega) in splo‰nega

principa. 

5. IzobraÏevanje in raziskovalna dejavnost arhi-

tektov

ACE usklajuje stali‰ãa glede razliãnih situacij na

tem podroãju v posameznih drÏavah. Podroãja

usklajevanja so:
■ veljavnost registracije arhitektov, upo‰tevajoã

stali‰ãe UIA, ki terja — v nasprotju z bolonjsko

deklaracijo – 5 let ‰tudija in 3-letno prakso,
■ izobraÏevanje pred vpisom v register,
■ kontinuirano izobraÏevanje arhitektov,
■ potreba po tesnej‰em povezovanju z EAAE

(European Association of Architectural

Education) glede visoko‰olskih ‰tudijskih pro-

gramov v luãi nove direktive in bolonjskega

procesa,
■ podrobnej‰a razdelava operativne, uporabne

definicije aplikativnih raziskav na podroãju

arhitekture; opredeliti podroãja raziskav v arhi-

tekturi: vloga arhitektov v druÏbi EU, arhi-

tekturi v odnosu na urbanost, arhitektura in

izvajanje dejavnosti v EU, arhitektura in traj-

nostni razvoj, vloga ACE v EU.

6. Okolje in trajnostni razvoj ter urbani problemi

ACE obravnava na nivoju ekspertne skupine

bistvene probleme trajnostnega razvoja —

grajenega okolja in arhitekture. To se nana‰a na

konstrukcije in tehnike, na obstojeão situacijo,

zavore, priporoãila itd. V tem sklopu je ‰lo za

poroãilo o delu, ki je v teku. 

7. Profil poklica arhitekta

Naloga ACE je, da definira dana‰njo vlogo in profil

arhitekta ter da sku‰a opredeliti spremembe na

podroãju stroke v prihodnjih 20-ih letih. To je

predpogoj za oblikovanje ‰tudijskih programov

arhitektov. 

ACE izhaja iz dejstev:
■ funkcije oz. naloge postajajo bolj kompleksne;

meje delovanja arhitektov se ‰irijo; trÏi‰ãe se

spreminja; delovanje arhitektov se fragmetira

na razliãna podroãja oz. »specializacije«,
■ kooperativnost na podroãju vodenja del in

odnosa do klientov postaja vse pomembnej‰a, 
■ poveãuje se vkljuãevanje ‰tevilnih zunanjih

konzultantov, novih poklicnih profilov, ki sode-

lujejo v povezavi z reguliranimi poklici, ki so

bolj ali manj za‰ãiteni.

Profil in kompetence poklica arhitekt:
■ kreativnost,
■ moÏnost sinteze,
■ poznavanje historiãnih arhitekturnih teorij,

gradbenih tehnik, sociolo‰kega in psiholo‰kega

konteksta bivanja omogoãa arhitektu, da nadzi-

ra dialektiko med utopijo in socialno odgovor-

nostjo, med inovacijo in pragmatizmom na

podroãju gradbenih konstrukcij, med inkarnaci-

jo obeleÏij, znakov, simbola doloãenega obdob-

ja in kontinuiteto kolektivnega spomina,
■ sposobnost mediacije: sposobnost spoznavanja

posledic in analiziranja pomagajo arhitektom,

da re‰ujejo probleme, ki so sprva slabo defini-

rani, da integrirajo prioritete, ki so pogosto

drugaãne od prioritet partnerjev, vodij del in

klientov. Nujna je sposobnost arhitekta-medi-

atorja kot pogajalca oz. usklajevalca — kot

vodje orkestra. Njegova vloga je, da uvelja

doloãen sistem moÏnih sil in vplivov kot kon-

kretno obliko gradnje oz. projekta,
■ sposobnost organizacije: sposobnost delovanja

v ekipi in zaupanje partnerjem, ki obvladujejo

specifiãna znanja, ki jih arhitekt nima,
■ etiãnost, deontologija: arhitekt je z neodvisnos-

tjo garant za izvajanje javnega interesa ; naha-

ja se med razliãnimi vplivi ekonomike in politi-

ke. Njegovo delovanje je doloãeno glede na

pravila profesije; moÏno je tudi sankcioniranje

arhitektov glede na zakonodajo in predpise.

Podroãje delovanja

Splo‰no delovanje arhitektov, ki obsega vse od

koncepcije do realizacije, kompleksnost predpisov

in nara‰ãajoãe zahteve naroãnikov oz. priãakova-

nja druÏbe so privedle do tega, da se arhitekti

usmerjajo v doloãena podroãja oz. specializacijo.

Pojavljajo se tudi novi profili: 

arhitekt-vizionar, krajinski arhitekt, arhitekt-inte-

riarist, arhitekt-umetni‰ki vodja, arhitekt-urbanist,

industrijski arhitekt. Ni moÏno veã ohranjati mita

arhitekta — generalista. Predstava arhitekta, ki

sam realizira projekt, je stvar preteklosti. Pojavlja

se celo hiperspecializacija: arhitekt, specializiran

za fasade, za bolni‰nice, letali‰ãa, za bioklimatske

objekte, kar vodje projektov ãesto terjajo.

Vsekakor loãimo 3 skupine:
■ poklic arhitekta na podroãju urbanizma mesta,
■ svetovanje – pomoã pri vodenju del projektov,
■ eksperti pri vodenju.

Vsa navedena ‰iritev terja splo‰no izobrazbo arhi-

tekta in ‰e dodatno specializacijo – interdiscipli-

narni pristop.

Arhitekt mora prevzeti svojo vlogo v treh stebrih

trajnostnega razvoja: za‰ãite okolja, ekonomske

uãinkovitosti in socialnega aspekta. Tako je nalo-

ga arhitekta, da kreira in predlaga re‰itve na

podroãju naãina Ïivljenja in upravljanja prostora,

ker zdruÏuje znanje mediacije in sinteze.

IzobraÏevanje arhitektov

Stali‰ãa UIA in ACE so, da mora biti ‰tudijska doba

arhitektov 4-6 let, ãemur sledi nujno ‰e 1-3 leta

prakse. ·ele potem — po opravljanju strokovnega

izpita je moÏno pridobiti licenco za opravljanje

dejavnosti. V ‰tudijski program arhitektov je

potrebno vkljuãiti tudi management in komunika-

cije. Glede na spreminjajoãe se pogoje — socialne,

ekolo‰ke, tehnolo‰ke in naãine dela kot priãakova-

nja javnosti – mora biti zagotovljeno kontinuirano

izobraÏevanje arhitektov, ki bo tudi ustrezno kon-

trolirano. 

Oblike in naãini delovanja arhitektov

Obstojajo razliãni naãini izvajanja poklica:

Obstojeãe oblike 

Veãina arhitektov deluje individualno ali v mikro-

strukturnih sistemih. Veãina ateljev ‰teje 2-3

ãlane. Veãji biroji, bolj strukturirani in multidisci-

plinarni, so malo‰tevilni in predvsem v anglosa-

ksonskih drÏavah (Anglija, Irska, Nemãija, skandi-

navske drÏave). Zelo malo‰tevilni so ti biroji v

juÏnem delu EU oz. v Mediteranu. Vzroki so razliã-

ni: konkurenca oz. liberalizacija cen itd.

Nova podroãja delovanja arhitektov

Arhitekti delujejo v okviru javnega ali privatnega

sektorja kot neodvisni, kot vodje druÏbe ali kot

usluÏbenci:
■ arhitekt — programist (sintetizira zahteve in

potrebe),
■ arhitekt — urbanist (izvedba prostorskih projek-

tov urbanega in regionalnega razvoja),
■ arhitekt — pejsaÏist (krajinar),
■ arhitekt — ekspert jurist v operativi, upravlja-

nju, itd.,
■ arhitekt — vodja del,
■ arhitekt — glavni pogodbenik (v sistemu »kljuã

v roke«),
■ arhitekt — upravljalec objekta v uporabi,
■ arhitekt — uãitelj na razliãnih nivojih.



50 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 02/2003

f IzobraÏevanje arhitektov je potrebno v teh sme-

reh raz‰iriti, poveãati njegovo vlogo v druÏbi.

Arhitekt vse bolj postaja vkljuãen v problematiko

druÏbe Ïe pred samim zaãetkom avtorskega dela

projekta.

8. Zavarovanje kvalitete storitev arhitektov

1995 je ACE sklenila, da izpelje vodilo za kvaliteto

v okviru poklica arhitekt na ravni EU. Postavljalo

se je tudi vpra‰anje certifikata v okviru ISO 9001

(2000). Vodiã bi moral omogoãiti, da se izvede

doloãena harmonizacija glede na certificiranje. Na

osnovi francoskih in finskih izku‰enj bi bilo

potrebno, da se vzpostavi sistem poklicnega certi-

ficiranja podobno kot sistem ISO, ki naj bi bil har-

moniziran na nivoju EU. Delo ACE na tem podroãju

je usmerjeno na:
■ pripravo referenc za kvaliteto na osnovi ‰tudija

prakse v razliãnih drÏavah,
■ pripravo seznama odgovarjajoãih dokumentov

oz. referenc,
■ pripravo primerjave razliãnih nalog arhitektov.

ACE bo glede na to pripravil priporoãilo za sistem

kvalitete EU oz. specifiãnega certificiranja za arhi-

tekte. Razume se, da bi bilo to tudi izhodi‰ãe za

vrednotenje dela oz. tarifne pogoje.

9. Regulativa o liberalnih poklicih

Kot Ïe omenjeno, se je ACE zna‰el pod pritiski

Komisije EU za notranji trg storitev, ãe‰ da regula-

tiva o svobodnih poklicih ovira konkurenco na

trÏi‰ãu. ·tudija dunajskega in‰tituta »Ekonomski

vpliv na regulative o svobodnih poklicih v EU«

ugotavlja, da so cene profesionalnih uslug v drÏa-

vah, ki imajo te poklice regulirane vi‰je kot v drÏa-

vah, ki teh poklicev nimajo. Vendar se je kasneje

izkazalo, vsaj s strani ACE itd., da ‰tudija ne obrav-

nava dovolj kompleksno problematike, in zato ne

more sluÏiti kot argumentacija za odpravo teh

poklicev. Trenutno se ponovno izkazuje, da je smi-

sel reguliranih poklicev v tem, da bolje ‰ãiti upo-

rabnika glede na kvaliteto, da pa je potrebno dolo-

ãena »cehovska« pravila ustrezno prilagoditi

ãasu.

10.Politika za‰ãite uporabnikov

Glede na dokument EU »Strategija notranjega trga

storitev« ima ACE v svojem delovanju naslednjo

politiko oz. cilje:
■ razjasniti, opredeliti odnose med klientom,

uporabnikom in arhitektom,
■ evidentirati razliãne aspekte trÏi‰ãa,
■ opredeliti pravne elemente in praktiãne mere

za‰ãite uporabnika, ki jih je sprejela komisija

EU in posamezne drÏave,
■ doloãiti potrebne mere in ukrepe, ki jih morajo

spo‰tovati ãlani ACE,

■ razviti strategijo trga za organizacijo, ki se

nana‰a na za‰ãito uporabnika.

11. Priporoãilo na podroãju javnih naroãil

Glede na spremembe v okviru institucij EU s

podroãja javnih naroãil mora ACE kompletirati pri-

poroãila oz. pravila na podroãju arhitekturnih

nateãajev.

Partnerstvo javnega in privatnega sektorja ter

vloga arhitekta v tem okviru

Na podroãju veãjih investicij in javnih del se uvel-

javljajo v Angliji in Franciji nove oblike partner-

stva javnega in privatnega sektorja, udeleÏenega

pri »profitu«. V tem sklopu nastopa tudi arhitekt,

ki pa ni neposredno stranka, ki ne sklepa pogodbe

na tem nivoju in ima posebno vlogo.

ACE pristopa k preuãevanju razliãnih oblik trga

glede na partnerstvo in bo oblikovala priporoãila z

namenom, da zagotavlja:
■ enakopravnost partnerstva,
■ transparentnost,
■ za‰ãito individualnih pravic. 

12.Registriranje, licenciranje

Cilj EU in ACE je, da harmonizirata politiko licenci-

ranja, kriterije itd., vendar nikakor ne, da bi se

ustanovil sistem registracij EU. To je prepu‰ãeno

posameznim drÏavam. 

13.Oblike nateãajev

ACE je pripravila obseÏen seznam razliãnih vrst

arhitekturnih nateãajev z aspekta definicije,

faznosti itd. s komentarjem in priporoãili:
■ nateãaj,
■ javno naroãilo,
■ design context,
■ arhitekturni nateãaj,
■ idejni nateãaj,
■ projektni nateãaj,
■ realizacija nateãajev,
■ dvostopenjski nateãaj,
■ okvirna re‰itev zasnov (outline solution),
■ odprti postopek,
■ omejeni postopek,
■ dogovorni postopek,
■ nateãajni dialog,
■ projekt in graditev,
■ izbor kriterijev,
■ ocenjevanje kriterijev,
■ pogodba, nagradni kriteriji,
■ anonimnost,
■ neodvisnost Ïirije,
■ tehniãna komisija,
■ odloãitve Ïirije,
■ transparentnost,
■ nateãajni povzetek,

■ poroãilo Ïirije,
■ dobitnik nateãaja,
■ rangiranje vseh re‰itev,
■ ustreznost na podroãju poklicne dejavnosti.

14. Finanãno poroãilo

Poroãilo o finanãnem poslovanju ACE je sestavni

del vsake Skup‰ãine. Pri tem je potrebno upo‰te-

vati relativno visoko letno ãlanarino posamezne

drÏave oz. zbornice, ki je odvisna od velikosti itd.

(za Slovenijo cca 1,2 mio SIT) in seveda tudi stro-

‰ke udeleÏbe delegacije. Delegacije posameznih

drÏav ‰tejejo praviloma 2-4 ãlane.

Kak‰na naj bo vloga ZAPS-a pri uveljavljanju

sprememb?

Za Slovenijo predstavlja sodelovanje z ACE glavni

vir pridobivanja informacij, argumentov in tudi

konkretne pomoãi pri prilagajanju na‰e zakonoda-

je z EU.

Zato je ZAPS zainteresirana za uãinkovito delo-

vanje ACE in za ustrezni vpliv na posamezne prik-

ljuãujoãe se drÏave z namenom izbolj‰evanja

pogojev delovanja arhitektov.

Pri tem se je potrebno zavedati vloge ZAPS-a, ki je

zadolÏena za seznanjanje z ustreznimi stali‰ãi do

problemov oz. za ustrezno »servisiranje« vladnih

institucij, ministrstev in predstavnikov Slovenije v

parlamentu EU oz. njegovih telesih.

Seznanjeni smo, da nacionalne delegacije v ACE

sodelujejo in se usklajujejo v tesni povezavi s

predstavniki drÏave v institucijah EU.

Sodelovanje zbornice je potrebno tudi na nivoju

izobraÏevanja — v povezavi s fakultetami, tako na

podroãju informiranja kot zlasti pri usklajevanju

izobraÏevalnih programov.

Sodelovanje Slovenije v ACE pa terja poleg zago-

tavljanja potrebnih finanãnih sredstev tudi ustre-

zno profilirane in kompetentne ãlane delegacije

kot predstavnike za posamezna podroãja, ki se

obravnavajo v delovnih telesih. Zato bo potrebno

voditi ustrezno kadrovsko politiko na nivoju celot-

ne stroke, vkljuãno s fakultetami.
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18.
aprila 2003 je v prostorih IZS pote-

kala 11. redna seja Skup‰ãine IZS.

Obravnavana je bila tekoãa pro-

blematika, prvenstveni namen skup‰ãine pa je bil

potrditev finanãnih dokumentov, ki so jih pripravi-

le sluÏbe IZS, predhodno pa Ïe obravnavali uprav-

ni odbori matiãnih sekcij in Upravni odbor IZS.

Na seji je bil obravnavan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja

zapisnika 10. redne seje skup‰ãine in izvolitev

delovnega predsedstva. 

2. Poroãilo o delu upravnega odbora zbornice.

3. Potrditev rebalansa finanãnega naãrta zbornice

za leto 2002.

4. Potrditev zakljuãnega raãuna zbornice za leto

2002.

5. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov za leto 2003.

6. Sprejem finanãnega naãrta zbornice za leto

2003.

7. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

11. seja skup‰ãine IZS

g. Franci Peãovnik med poroãanjemDelovno predsedstvo skup‰ãine

Predsednik IZS, mag. ârtomir REMEC med pozdravnim govorom
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Navodilo za
plaãevanje ãlanarine
ãlanov IZS

Naslov predavanja: 

Katodna
za‰ãita s
poudarkom
na jeklu v
betonu

Ciljna skupina: 

elektroinÏenirji, gradbeni inÏenirji

Predavanje bo potekalo 

v ãetrtek 18. septembra 2003

v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, 

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana, 

s priãetkom ob 12.00 uri in 

bo trajalo predvidoma ‰tiri ‰olske ure.

Program predavanja:

1. Zgodovina katodne za‰ãite in pregled podroãij

uporabe

2. Korozija jekla v betonu: pregled mehanizmov

3. Katodna za‰ãita

4. Diagnoze stanja, pregledi in popravila

Odmor in predstavitev praktiãne uporabe kato-

dne za‰ãite

5. Anodni sistemi za armirano betonske objekte

6. Napajalne naprave, spremljajoãi elementi, testi-

ranje in vzdrÏevanje

7. Kriteriji za projektiranje in za‰ãito

8. Zakljuãki

Prijave na razpisana predavanja, izobraÏevanja

sprejema ga. Petra Kavãiã na telefon 01/547 33 17

ali po elektronski po‰ti petra.kavcic@izs.si.

Spo‰tovani ãlan, 

RAâUN JE IZDAN V SKLADU Z 76. âLENOM

ZGO – 1, S 114. âLENOM STATUTA IZS, S

PRAVILNIKOM O PLAâEVANJU âLANARINE

IN DRUGIH PRISPEVKOV ZBORNICE ZA LETO

2003, KI GA JE SPREJELA SKUP·âINA ZBOR-

NICE NA SVOJI 11. REDNI SEJI Z DNE 18. 4.

2003 IN V SKLADU S 33. IN 34. âLENOM

ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST. 

âlanarina se plaãuje za tekoãe leto 2003 (od

1. 1. 2003 do 31. 12. 2003) in sicer v polnem

znesku, neodvisno od tega, kako dolgo ste v

tem obdobju ãlan (– ica) zbornice.

Po Zakonu in aktih zbornice je zavezanec za pla-

ãilo ãlanarine posameznik — ãlan zbornice.

Raãun za plaãilo ãlanarine lahko za ãlana zborni-

ce poravna tudi kdo drug — na primer podjetje, v

katerem je ãlan zaposlen oziroma z njim sodeluje.

V kolikor plaãa ãlanarino podjetje, lahko to stori

na enega od naslednjih naãinov:

■ raãunovodstvu IZS po‰lje vlogo za izdajo zzbbiirr--

nneeggaa rraaããuunnaa za plaãilo ãlanarine ãlanov IZS ppoo

sseezznnaammuu (ãlane IZS navede z imenom in priim-

kom). Vlogo za izdajo zbirnega raãuna je

potrebno zbornici posredovati najkasneje do

15. 6. 2003 (glej vzorec besedila vloge za zbirni

raãun spodajv nadaljevanju besedila).

■ podjetje sprejme sklep, da bo to ãlanarino

plaãalo podjetje. 

• V kolikor podjetje plaãuje v enem znesku,

mora zbornici istega dne posredovati tudi

specifikacijo z imeni in priimki posamezni-

kov, za katere plaãuje ãlanarino. 

• V kolikor podjetje plaãuje za vsakega inÏe-

nirja posamezno je potrebno na virman vpi-

sati sklic izs posebne poloÏnice, ki je priloÏe-

na raãunu.

Dokumentacija naj bo hranjena v raãunovodstvu

podjetja zaradi ustreznega knjiÏenja (da bo ãlana-

rina knjiÏena kot stro‰ek podjetja; po mnenju

Ministrstva za finance RS pa je to boniteta za

inÏenirja). 

S spo‰tovanjem! 

Vodja Finanãno-raãunovodske sluÏbe
Marijan Rabiã

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILANOVICE ,  SPOROâILA,  VABILA

VZOREC BESEDILA ZA ZBIRNI RAâUN

Prosimo, da nam izdate ZBIRNI RAâUN za na‰e zaposlene po priloÏeni specifikaciji.

(specifikacijo priloÏite).

Na‰ naslov je: ___________________________________________________________________________________

(izpi‰ite toãen naslov zaradi davãne zakonodaje).

Na‰a davãna ‰tevilka je: _________________________________________________________________________

(izpi‰ite va‰o davãno ‰tevilko). 

Kontaktna oseba je: _____________________________________________________________________________

(izpi‰ite ime, priimek in telefon).
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77. redna seja upravnega odbora:
13. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog in

ob upo‰tevanju pripomb g. Humarja in g.

Lebarja je potrdil predlagane nove ãlane za

vpis v imenike IZS.
■ Na osnovi seznama, posredovanega pred sejo,

in predlogov, podanih na seji, je imenoval ãlane

in predsednike posameznih delovnih komisij

IZS.
■ Zaradi neaktivnosti v preteklem obdobju ni

ustanovil Komisije za kulturno dedi‰ãino in

Komisije za pravila dobre prakse.
■ Sprejel je sklep o ustanovitvi Projektne skupine

za zavarovanje in pozval matiãne sekcije, da

imenujejo svoje ãlane v to skupino.
■ Sprejel je sklep o aktivni udeleÏbi IZS na sejmu

MEGRA, kjer se bo IZS predstavila s preda-

vanjem »Dejavnost InÏenirske zbornice

Slovenije po novem Zakonu o graditvi objek-

tov«. Predavatelji bodo isti kot na podobnih

sreãanjih v Ljubljani in Mariboru.
■ Sprejel je sklep, da generalna sekretarka po‰lje

na MOPE odgovore v zvezi s Pravilnikom o

kadrovskih, prostorskih in drugih pogojih, ki jih

mora izpolnjevati poklicna zbornica.
■ Ob upo‰tevanju pripomb in priporoãil udele-

Ïencev seje je sprejel Pravilnik o izrabi letnega

dopusta zaposlenih na IZS in pooblastil gene-

ralno sekretarko, da ga vroãi zaposlenim.
■ Obravnaval je zahteve MOPE, da se omogoãi

opravljanje strokovnih izpitov tudi tistim kandi-

datom, ki so konãali vi‰je strokovne ‰ole, in

zadolÏil delovno skupino, da se o tej problema-

tiki pogovorijo na sestanku pri drÏavnem

sekretarju Novaku.
■ V vednost je dobil toÏbo g. Kocuvana, ki toÏi

IZS, in pooblastil odvetnico, da zastopa IZS na

sodi‰ãu.
■ Na pro‰njo komisije, ki pripravlja nov predlog

statuta IZS, je doloãil osnovne usmeritve, ki

UPRAVNI ODBOR IZS
morajo biti v statutu upo‰tevane in potrdil pre-

dlagane roke za potrditev novega statuta.
■ ZadolÏil je disciplinske organe IZS, da takoj

priãnejo s pripravo novega Disciplinskega pra-

vilnika. Pripravo vodi predsednica disciplinske

komisije ga. RoÏenova, strokovno pravno

pomoã pa ji mora nuditi odvetnica.
■ ZadolÏil je Komisijo za strokovne izpite, da pri-

pravo analizo prijav na strokovne izpite za

obravnavo na Upravnem odboru IZS.
■ Sprejel je okvirne termine sej UO IZS v prvem

polletju 2003.
■ Sprejel je sklep, da se seminarji ZGO in ZURep

organizirajo v odvisnosti od interesa tudi v dru-

gih krajih v Sloveniji.
■ Zavrnil je pro‰nji o udeleÏbi mag. Lajovica in

mag. Bassina na konferencah v ·paniji in

Ameriki.

78. redna seja upravnega odbora:
10. 4. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da se pred poletjem izda ‰e

ena ‰tevilka NOVO v IZS na temo podzakonskih

predpisov k ZGO in ZURep.
■ Sprejel je sklep, da Komisija za informiranje pri-

pravi in izda publikacijo z naslovom »Napotki

IZS za uporabo ZGO in pripadajoãih pravilni-

kov«. Predviden izid publikacije je september

2003.
■ Potrdil je predlog rebalansa finanãnega naãrta

za leto 2002.
■ Potrdil je predlog zakljuãnega raãuna IZS za

leto 2002.
■ Potrdil je predlog Pravilnika o plaãevanju ãlana-

rine in drugih prispevkov za leto 2003.
■ Seznanil se je z analizo neplaãanih ãlanarin po

posameznih matiãnih sekcijah in sprejel sklep,

da se vsem neplaãnikom po‰lje ‰e tretji opomin

(kot opomin pred toÏbo.)
■ Imenoval je predstavnike v delovnih organih

skup‰ãine IZS, ki bo 18. 4. 2003.

UPRAVNI ODBOR IZS

■ ZadolÏil je generalno sekretarko, da pripravi

zabeleÏko sestanka delovne skupine za

pripravo razdruÏitvenega sporazuma.
■ ZadolÏil je generalno sekretarko, da organizira

sestanek z ZdruÏenjem zavarovalnic Slovenije v

zvezi z zavarovanjem ãlanov.
■ Sprejel je sklep, da bo predstavnik IZS v Svetu

za visoko ‰olstvo iz vrst Matiãne sekcije grad-

benikov.
■ Odobril je udeleÏbo na strokovnih posvetih v

tujini za dr. Pusta (skupãina ACE v Stockholmu)

in mag. Remca za sestanek v Bruslju.
■ Sprejel je sklep o sklicu koordinacije predsedni-

ka, na kateri bi obravnavali izkljuãno tematiko

strokovnih izpitov o poÏarni varnosti.

79. redna seja upravnega odbora:
22. 5. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da nosilna ãlanka za novo ‰te-

vilko glasila NOVO v IZS pripravita g. Prelov‰ek

in g. Leban.
■ Sprejel je sklep, da se v glasilu objavijo navodi-

la in tolmaãenja MOPE, vezana na nova zakona

ZGO in ZURep, ki se jih ne komentira in tudi ne

lektorira.
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog in

ob upo‰tevanju pripomb dr. Pusta je potrdil

predlagane nove ãlane za vpis v imenike IZS.
■ Zavrnil je predlog Komisije za oceno vlog, da se

MOPE ponovno zaprosi za tolmaãenje o pogojih

za vpis tujcev v imenik IZS.
■ Podrobno se je seznanil s problematiko

delovanja posameznih matiãnih sekcij in komi-

sij IZS ter sprejel nekaj operativnih sklepov.

Nekaj pomembnej‰ih sledi v nadaljevanju.

• Izpitna komisija za izpit iz elektro stroke se

deli na izpitno komisijo za elektrotehnike in

izpitno komisijo za telekomunikacije in infor-

matiko.

• Seznanil se je z poroãilom Komisije za

sistemske zakone in stanjem priprave pod-

UPRAVNI ODBOR IZS

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

Novice s sej 
upravnega odbora IZS in upravnih odborov matiãnih sekcij ter delovnih komisij IZS

f
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zakonskih prepisov in recenzij IZS, ki so Ïe

bile posredovane na MOPE.

• ZadolÏil je predsednike matiãnih sekcij, da

pripravijo predstavitvena besedila za splet-

ne strani matiãnih sekcij do 10. junija 2003.

• Sprejel je sklepe za intenziviranje dela v

Komisiji za pripravo MTP, pozval neaktivne

matiãne sekcije, da se vkljuãijo v delo, in

sprejel sklep o predstavitvi te problematike

s strani bavarske inÏenirske zbornice.
■ Sprejel je slep, da so na skup‰ãini doloãene

vi‰ine ãlanarine brez davka na dodano vre-

dnost. Omenjeni zneski se poveãajo za vi‰ino

DDV.
■ V zvezi s plaãevanjem ãlanarine in drugih

prispevkov zbornice je sprejel naslednje

sklepe:

• seznanil se je z analizo neplaãanih ãlanarin;

• umrlim ãlanom se odpi‰e vse terjatve iz

naslova neplaãanih ãlanarin;

• tistim posameznikom, ki niso veã ãlani

zbornice, se odpi‰e terjatve plaãil ãlanarine

tudi za leta 1999, 2000, 2001 in 2002;

• ãlanom zbornice se zaradi nasprotovanja

predstavnikov MSA ne odpi‰e zapadlih

terjatev plaãila ãlanarine za leto 1999; UO

MSA mora predmetni predlog sklepa

obravnavati na naslednji seji matiãne

sekcije.
■ Sprejel je sklep, da se vsem ãlanom, do katerih

ima IZS terjatve, zadrÏijo izplaãila za delo v

zbornici, dokler se terjatve ne poplaãajo.
■ Sprejel je ukrepe v zvezi s sanacijo klimatske

naprave in doloãil datum zadnjega sestanka s

Primorjem, ki bo 29. maja 2003. âe stanje ne bo

sanirano, bo IZS priãela s toÏbenim postopkom.
■ Potrdil je sklenitev aneksa za obnovo poslovnih

prostorov MSA.
■ Imenoval je Renato Gomboc kot predstavnico

vodstva za kakovost.
■ ZadolÏil je generalno sekretarko, da pridobi

pravno mnenje v zvezi z pogodbami o zaposli-

tvi, ki jih zaposleni na IZS noãejo podpisati.
■ Seznanil se je s potekom priprav na leto‰nji

Dan inÏenirjev in arhitektov, ki bo imel delovni

naziv »Inovativno grajeno okolje«.
■ ZadolÏil je Komisijo za izobraÏevanje, da pripra-

vi spremembe pravilnikov za podelitev nagrad

IZS in naziva âastni ãlan IZS in doloãil rok za

objavo razpisov, ki je 15. junij 2003. Poziv se

objavi v glasilu NOVO v IZS.

35. seja upravnega odbora: 18. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil s

sklepi Upravnega odbora IZS, ki se nana‰ajo na

Matiãno sekcijo gradbenikov.
■ Seznanil se je z aktivnostmi UO IZS glede sank-

cioniranja neplaãnikov ãlanarine.
■ Sprejel je sklep, da naj Komisija za strokovne

izpite predloÏi Pravilnik o strokovnih izpitih v

obravnavo Matiãni sekciji gradbenikov, ‰e pre-

den ga dajo v revizijo na MOPE.
■ Sprejel je predlog prof. Aãanskega o sestavi

delovne skupine MSG, ki bo sodelovala v pro-

jektni skupini za pripravo minimalnih tarifnih

pogojev na nivoju IZS.
■ Izrazil je svoje nestrinjanje z vpisom g.

Hajdinjaka in g. Liãine v MSG in zahteval ponov-

no prouãitev omenjene problematike.
■ Sprejel je pobudo, naj IZS od Sveta za visoko-

‰olski ‰tudij zahteva potrjevanje programov za

visoko‰olski ‰tudij v povezavi z opravljanjem

strokovnih izpitov na IZS.
■ Sprejel je pobudo, naj IZS predlaga Svetu za

visoko ‰olstvo, da pri delu sveta sodeluje tudi

predstavnik IZS.
■ Sprejel je sklep, da upravni odbor Matiãne sek-

cije gradbenikov napi‰e priporoãilo za pridobi-

tev drÏavljanstva za prof. dr. Miljenka PrÏulja.
■ Sprejel je sklep o udeleÏbi predsednika g.

Humarja na konferenci ECCE v Madridu.
■ Imenoval je g. Stergarja v Komisijo za zavaro-

vanje IZS.
■ ZadolÏil je dr. Reflaka da pregleda prijave za

ãlane izpitnih komisij in pripravi predlog za

upravni odbor.

11. seja upravnega odbora: 12. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil s

sklepi Upravnega odbora IZS, ki se nana‰ajo na

Matiãno sekcijo inÏenirjev tehnologov in drugih

inÏenirjev.
■ Sprejel je finanãni naãrt MST za leto 2003.
■ Sprejel je dogovor o zdruÏitvi nekaterih komisij

za strokovne izpite znotraj MST. 

• Kemija, farmacija in sorodne stroke, meta-

lurgija, tekstil, sanitarno inÏenirstvo tvorijo

eno komisijo — mentorji in izpra‰evalci posa-

meznih strok ostanejo isti, lahko pa posame-

zna stroko izkoristi to priloÏnost in do

naslednje seje UO predlaga nove strokovnja-

ke v komisijo, splo‰ni del ostane nespreme-

njen in je enak kot pri kemikih.

• Gozdarstvo in lesarstvo se zdruÏita v eno

komisijo — konãno sestavo komisije imenuje

UO na naslednji seji.

• Komisija za poÏarno varnost in Komisija za

varnost in zdravje pri delu ostaneta nespre-

menjeni.
■ Sprejeli so poroãilo g. Peãovnika o poteku

aktivnosti o pripravi MTP.

13. seja upravnega odbora: 29. 5. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil s

sklepi Upravnega odbora IZS, ki se nana‰ajo na

Matiãno sekcijo inÏenirjev rudarjev in geoteh-

nologov.
■ Sprejel je sklep, da predsednik UO MSRud skliãe

sestanek v zvezi s spremembami Zakona o

rudarstvu, ker novi ZGO ni ustrezno re‰il statusa

poobla‰ãenega inÏenirja po Zakonu o rudarstvu.
■ Imenoval je dr. Kortnika za namestnika pred-

stojnika Akademije za izobraÏevanje iz vrst

Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in geoteh-

nologov.
■ Sprejel je sklep, da se znotraj matiãne sekcije

ustanovi Komisija za geologijo. Ustanovni

sestanek bo sklical mag. Sadnikar.

31. seja upravnega odbora: 17. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

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

odbora.
■ Sprejel je odloãitev, da skupina, ki pripravlja

oceno tipiãnih investicij, nadaljuje z delom in

omogoãi izdajo priroãnika do jeseni 2003.
■ Ustanovil je delovno skupino, ki mora nemudo-

ma zaãeti z aktivnim delom v komisiji za MTP.

Skupino sestavljajo inÏenirji Kocjanãiã, Dra‰ler,

Glavnik in Leban.
■ Obravnaval je vlogo za opravljanje strokovnega

izpita g. Kosa in g. Komljanca. G. Kosu je dovolil

pristopiti k opravljanju izpita, g. Komljancu pa

je opravljanje zaãasno prepovedal in zahteval

nostrifikacijo diplome.

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTRO INÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV RUDARJEV IN 
GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN 
DRUGIH INÎENIRJEV (MST)

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIKOV (MSG)
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■ Sprejel je sklep, da o vlogah za opravljanje

strokovnega izpita za g. Urbanijo in g. KoÏelja

ne razpravljajo, saj morajo predhodno pridobiti

mnenje pravne stroke.
■ Sprejel je sklep, da predsednik Leban ‰e naprej

aktivno sodeluje v Komisiji za sistemske zako-

ne na IZS. O svojem delu mora na naslednji seji

podati poroãilo.
■ Sprejel je sklep o potrebni prenovi programov

za strokovne izpite in pooblastil predsednika,

da realizira pobudo o namenskih sredstvih IZS

in MSE za to aktivnost.
■ Sprejel je sklep, da se podroãje strokovnih izpi-

tov elektro stroke deli na dve loãeni podroãji,

in sicer na elektrotehniko ter telekomunikacije

in informatiko.
■ Loãeno opravljanje strokovnih izpitov se mora

izraziti tudi v Ïigih, kjer mora biti razvidno,

katero podroãje pokriva poobla‰ãeni inÏenir.
■ Sprejel je pobudo, da UO IZS ponovno razi‰ãe

moÏnost pridobitve naziva evro inÏenir in

moÏnost vpisa v evropsko zdruÏenje FEANI.
■ Potrdil je delegacijo za sejo skup‰ãine IZS v

enaki sestavi kot na prej‰nji seji skup‰ãine.

15. seja upravnega odbora: 29. 5. 2003

Seja upravnega odbora je bila sklicana z name-

nom obravnavanja poslanskega vpra‰anja drÏav-

nega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi s cenami

geodetskih storitev.

Upravni odbor zato na tej seji ni obravnaval dru-

gih aktualnih tem, ampak je celotno razpravo

namenil samo omenjenemu problemu in problemu

minimalnih tarifnih pogojev za izvajanje geodet-

skih storitev.

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Seznanil se je s pro‰njo Geodetske uprave

Slovenije po presoji ustreznosti izraãuna kon-

kretne geodetske storitve, ki je bila priloÏena

poslanskemu vpra‰anju.
■ Na osnovi neodvisnega izraãuna omenjene sto-

ritve je ugotovil, da je izraãun skladen z veljav-

nim tarifnim delom cenika za izvajanje geodet-

skih storitev iz leta 2000 in Priporoãili MSGeo

za obraãun tistih potrebnih del, ki jih omenjeni

cenik ne vsebuje.
■ Sprejel je koncept dopisa oz. odgovora

Geodetski upravi RS.
■ ZadolÏil je delovno skupino v sestavi mag.

Darko Tanko, JoÏe Smrekar, mag. Brane Kovaã

in MatjaÏ Grilc, da se posku‰a sestati z drÏav-

nim sekretarjem JoÏetom Novakom in direktor-

jem Geodetske uprave Ale‰em Seli‰karjem na

temo Minimalnih tarifnih pogojev in pridobi

konkretne usmeritve za ponovni predlog MTP v

medresorsko obravnavo.
■ Sprejel je sklep, da se takoj po tem sestanku

intenzivirajo aktivnosti pri pripravi MTP za

geodetske storitve.
■ Sprejel je sklep, da mag. Kovaã nadaljuje delo v

Komisiji za MTP na nivoju celotne IZS in sicer

po metodi selektivnega pristopa, kjer podrobno

sodeluje samo pri opredelitvi tistih nalog, ki jih

MTP za geodetske storitve ne pokriva.

34. seja upravnega odbora: 27. 2. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Imenoval je nove ãlane komisij IZS in sicer:

• Komisija za strokovne izpite:

g. JoÏe Sovinc

• Komisija za oceno vlog:

g. Andrej Pov‰iã

• Komisija za sistemska zakona:

g. Daniel Mur‰iã

• Komisija za spremembe in dopolnitve statuta:

g. Milan Lepetiã

• Komisija za statut in poslovnik skup‰ãine:

g. Milan Lepetiã

• Komisija za pravila dobre prakse in nateãaje:

g. JoÏe Vrhunc, g. Vladimir Jama, g. Franc

Hrovatin, g. JoÏe Kotar

• Komisija za tehniãno in kulturno dedi‰ãino:

g. Andrej Pov‰iã

• Komisija za informiranje:

g. Miro Pirnar

• Komisija za izobraÏevanje:

g. Mirt Martelanc
■ Sprejel je poroãila predstavnikov MSS o delu v

komisijah IZS.
■ Sprejel je stali‰ãe o InÏenirski akademiji in

zaãel z zbiranjem predlogov za predstavnika

MSS v InÏenirski akademiji.
■ Sprejel je seznam ãlanov MSS, ki bodo dajali

strokovno pomoã v primeru vpra‰anj s podroã-

ja strojni‰tva.
■ Predlagal je vodstvu IZS, da se poveÏe z SIST

glede moÏnosti ugodnej‰ega dostopa do tujih

tehniãnih predpisov in ostalih naãinov sodelo-

vanja.

Matiãna sekcija arhitektov (MSA)

30. seja upravnega odbora: 5. 2. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da morajo predlog statuta

ZAPS-a sprejeti vsi ãlani MSA na prvi skup‰ãini

ZAPS-a.
■ Sprejel je vrednost investicije za adaptacijo

poslovnih prostorov v bruto vrednosti 10 milijo-

nov tolarjev.
■ Sprejel je operativne sklepe glede opreme

poslovnih prostorov in opreme za arhiviranje

dokumentacije.
■ NaloÏil je gradbenemu odboru in projektantu

prenove poslovnih prostorov, da vodita eviden-

co porabe ãasa.
■ Imenoval je delovno skupino za pripravo pred-

loga statuta ZAPS, ki je sestavljena iz predstav-

nikov vseh strok znotraj MSA.
■ Imenoval je arh. Krajcarja, da operativno vodi

delo skupine za pripravo predloga statuta.
■ ZadolÏil je mag. Lajovca, predsednika nateãajne

komisije, da pripravi poroãilo o nateãaju

ObreÏje, ki ga bodo obravnavali na naslednji

seji.

31. seja upravnega odbora: 4. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Imenoval je komisijo za razdruÏevanje z IZS, v

kateri so dr. Pust, g. Zuliani, g. Raj‰ter in g.

Birsa.
■ Sprejel je predlog gradbenega odbora in izbral

izvajalca za gradbeno obrtni‰ka dela in sicer g.

Bojana ·turbeja s.p.
■ Sprejel je sklep, da se pozove regijski odbor 03

iz Celja, da namesto predsednika, ki se sej ne

udeleÏuje, doloãi namestnika predsednika.
■ Zavrnil je pobudo MOP-a o rokih za razdruÏitev,

saj meni, da je za pripravo statuta potrebno

veã ãasa.
■ ZadolÏil je Komisijo za pripravo statuta, da pri-

pravi povzetek razprave o osnovnih izhodi‰ãih

za pripravo statuta in da o vseh pomembnih

stvareh poroãa na sejah Upravnega odbora

MSA.
■ ZadolÏil je Komisijo za pripravo sporazuma za

razdruÏitev, da pridobi vso potrebno dokumen-

tacijo za pregled porabe sredstev IZS v letu

2002.

MATIâNA SEKCIJA 
ARHITEKTOV (MSA)

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIKOV (MSG)

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)

MATIâNA SEKCIJA 
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■ Sprejel je sklep, da se pred sejo skup‰ãine IZS

skliãe zbor MSA, ki bo potrdil finanãni plan MSA

za leto 2003 in doloãil vi‰ino dodatne ãlanarine

MSA.
■ Predlagal je nove ãlane Upravnega odbora

Pleãnikovega sklada.

32. seja upravnega odbora: 18. 3. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Imenoval je arh. Aleksandro Ger‰ak Podbreznik

za predstavnico regijskega odbora Celje v

Upravnem odboru MSA.
■ Sprejel je sklep, da se na pobudo predsednika

IZS mag. Remca takoj sestaneta delovni skupini

za pripravo finanãnega naãrta MSA in IZS za

leto 2003. Sestanka se udeleÏijo ãlani Komisije

za pripravo razdruÏitvenega sporazuma.
■ Imenoval je projektno skupino za pripravo

Minimalnih tarifnih pogojev za potrebe ZAPS, ki

jo vodi Anton Pibernik. âlani projektne skupine

so ‰e mag. Aleksander Bassin, mag. Janez

Lajovic, Ricardo Tom‰iã in Janez Dolinar.
■ Doloãil je datum Zbora Matiãne sekcije arhitek-

tov, ki bo 15. aprila 2003.
■ ZadolÏil je Komisijo za notranjo organizacijo in

finanãni plan, da pripravi dva variantna predlo-

ga za Finanãni naãrt MSA za leto 2003.
■ ZadolÏil je skupino za pripravo statuta, da pri-

pravi ãistopis do sedaj dogovorjenih zadev v

roku enega tedna.
■ Sprejel je sklep, da pri pripravi statuta sodeluje

pravnik g. ·antej.

33. seja upravnega odbora: 1. 4. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ ZadolÏil je gradbeni odbor, da pripravi fazno

poroãilo o obnovi za obravnavo na UO MSA v

roku treh dni.
■ Sprejel je sklep, da se pozove predsednike

regijskih odborov, da na Zboru matiãne sekcije

podajo poroãilo o delu regijskih odborov.
■ Sprejel je Poroãilo o realizaciji poslovanja MSA

za leto 2002 in predlog finanãnega plana MSA

za leto 2003.
■ Sprejel je sklep o zaãasnem financiranju dela

organov MSA do sprejetja finanãnega plana za

leto 2003.

■ Sprejel je sklep o vezavi dela sredstev MSA pri

komercialni banki.
■ Sprejel je sklep, da upravni odbor pripravi

svojo vizijo terminskega plana ustanavljanja

ZAPS, ki ga podkrepi z ekspertizo g. ·anteja o

potrebnih aktivnostih.
■ Dal je pobudo za takoj‰en sklic skupnega

sestanka z IZS, z namenom uskladitve pravnih

podlag in terminskega plana razdruÏitve.
■ Potrdil je osnutke pravilnikov o vodenju imeni-

ka, ãlanski izkaznici in Ïigu ãlana ZAPS.
■ Sprejel je sklep, da odgovor glede pritoÏbe

podjetja Njiriã&Njiriã pripravita dr. Pust in

advokat KajfeÏ.
■ Odobrili so potovanje dr. Pusta in arh. Krajcarja

na skup‰ãino ACE v Stockholmu in zavrnili

pro‰njo mag. Bassina za potovanje v Denver.

34. seja upravnega odbora: 24. 4. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da predstavnika MSA, ki sta

bila Ïiranta pri nateãaju Livada Izola, ne sode-

lujeta veã v Ïiriji, zato ker do sedaj ‰e ni pri‰lo

do podpisa pogodbe s Stanovanjskim skladom

RS.
■ Sprejel je povi‰anje stro‰kov prenove poslov-

nih prostorov ZAPS zaradi zahtev MOP-a in spo-

meni‰kega varstva. Vi‰ina zneska prenove

zna‰a 18,1 milijonov tolarjev.
■ Sprejel je sklep, da se doloãi honoriranega

koordinatorja za spremljanje obravnave podza-

konskih aktov, predlaganje pripomb in usklaje-

vanje. Prav tako se doloãi redaktorje za posa-

mezne pravilnike. Za koordinatorja so predla-

gali arh. Stantiãevo, za redaktorja pa dr.

Durjavo.

35. seja upravnega odbora: 6. 5. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Obravnavano je bilo gradivo, ki sta ga pripravi-

la g. ·antej in arh. Vreãko, ki predlaga novo

strukturo organov ZAPS. Na osnovi dosedanjih

izku‰enj organizacije IZS in MSA so se uskladili

glede organov ZAPS. Omenjena problematika

bo materializirana v novem predlogu statuta

ZAPS.

36. seja upravnega odbora: 15. 5. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je odstopno izjavo predsednice regij-

skega odbora 01 in na njeno mesto imenoval

kot v.d. arh. Krajcarja, ki je s tem postal polno-

praven ãlan Upravnega odbora MSA.
■ Sprejel je okvirni seznam del in stro‰kov za

prenovo znotraj dogovorjenega zneska.

Omenjeni seznam bo osnova za sklepanje ane-

ksov za posamezna dela.
■ Potrdil je tudi stro‰ek projektiranja in nadzora

za prenovo poslovnih prostorov v vi‰ini

600.000 SIT za projektiranje in 600.000 SIT za

nadzor.
■ Sprejel je sklep o sklenitvi pogodbe za izdelavo

predloga statuta ZAPS in potrdil predlagane

stro‰ke.
■ Na seji so obravnaval tudi predlog novega

statuta in glede na dinamiko del doloãil rok za

konãno oblikovanje statuta do konca maja.
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Komisija je na 58., 59., 60. in 61. redni seji obravna-

vala vse vloge, ki so prispele na naslov zbornice

za vpis v imenike IZS. Prav tako je obravnavala

vse spremembe pri Ïe obstojeãih ãlanih in pregle-

dala dokazila in pro‰nje za podalj‰anje veljavnosti

dodatnih Ïigov za poobla‰ãene geodete. Uprav-

nemu odboru IZS je pripravila Sklep za sprejem

novih ãlanov in spremembe oz. prenehanje ãlan-

stva za nekatere Ïe obstojeãe ãlane IZS.

6. seja komisije: 29. 5. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

informiranje.
■ Seznanila se je s programom izobraÏevanja za

obdobje januar — maj 2003.
■ Seznanila se je s sklepi Upravnega odbora IZS,

ki se nana‰ajo na izobraÏevanje ãlanov IZS.
■ ZadolÏila je ãlane komisije iz posameznih

matiãnih sekcij, da ãim hitreje doloãijo pred-

stojnike, namestnike InÏenirske akademije in

program InÏenirske akademije za vse matiãne

sekcije.
■ Sprejela je spremembe in dopolnitve pravilnika

za podelitev nagrad IZS in naziva âastni ãlan IZS.
■ Sprejela je sklep, da se razpis objavi na spletni

strani IZS in v glasilu NOVO v IZS.
■ Sprejela je sklep in pozvala ãlane komisije, da

vsak v svoji matiãni sekciji predstavijo pravilnik

in vzpodbudijo proces predlogov za nagrade

IZS.
■ Sprejela je sklep, da se priãne z izborom najbolj

primerne in konkurenãne ponudbe za organiza-

cijo Dneva inÏenirjev in arhitektov.
■ Predstavljena je bila pobuda, da se sreãanje

zaãne v popoldanskih urah in se zakljuãi zveãer

z druÏabnim delom.
■ Sprejela je pobudo, da se celotna IZS poveÏe s

SIST, hkrati pa naj se doreãe strategija uporabe

teh standardov za vse ãlane IZS.

- koordinacija predsednika IZS na temo Izdajanje

glasila in revije InÏenir

Seja komisije: 4. 3. 2003

Sprejeti so bili naslednji pomembni sklepi:
■ Revija NOVO v IZS bo v letu 2003 izhajala v

enaki obliki kot v letu 2002. Iz‰le naj bi 4 redne

in 2 posebni ‰tevilki — Imenik ãlanov in publika-

cija ob Dnevu inÏenirjev in arhitektov.

■ Pozvala je predsednike matiãnih sekcij, da se

ãlani matiãnih sekcij aktivneje vkljuãijo v pri-

pravo glasila NOVO v IZS.
■ Sprejela je odloãitev, da se pripravi projektno

nalogo za revijo InÏenir in da se pridobi infor-

mativne ponudbe za pripravo revije in tisk.

– raz‰irjeni sestanek o poenotenju spletnih strani

Seja komisije: 4. 3. 2003

Sprejeti so bili naslednji pomembni sklepi:
■ Sprejela je sklep o oblikovnem poenotenju

spletnih strani posameznih matiãnih sekcij in

doloãila osnovne usmeritve poenotenja.
■ Sprejela je sklep o funkcionalni spremembi

prve, naslovne strani domaãe strani IZS, kjer je

treba nameniti tekoãim novicam veã prostora.
■ Sprejela je sklep, da se ponovi zbiranje elek-

tronskih naslovov ãlanov preko oglasa v glasilu

NOVO v IZS in preko poziva ãlanom na spletni

strani IZS. Posodobljen imenik elektronskih

naslovov bo omogoãal po‰iljanje kratkih obve-

stil ãlanom IZS, kar naj bi zaÏivelo s prenovitvi-

jo spletnih strani.
■ Sprejela je sklep, da se skliãe sestanek s skrb-

nikom spletne strani, na katerem se bodo dolo-

ãili roki za poenotenje in naãin prenove spletne

strani www.izs.si.

22. seja komisije: 18. 2. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.
■ Sprejela je sklep, da med izvajanjem pisnega in

ustnega dela strokovnega izpita prisotnost jav-

nosti ni dovoljena.
■ Sprejela je sklep, da porazdelitev honorarja in

vi‰ina reÏijske ure ostaneta enaka, kot je bilo

potrjeno s sklepi z dne 25. 9. 2002 in s sklepi z

dne 25. 11. 2002.
■ Sprejela je priporoãilo, da se pripravljalni semi-

narji izvajajo v ustrezno opremljenih predaval-

nicah in ob upo‰tevanju programov za oprav-

ljanje strokovnih izpitov. Urnik teh seminarjev

naj se prilagodi razpisanim rokom strokovnih

izpitov.
■ Sprejela je ugotovitev, da ne obstaja zakonska

osnova za razveljavitev rezultatov uspe‰no

opravljenega strokovnega izpita.
■ Sprejela je pobudo, da upravni odbori matiãnih

sekcij analizirajo delo izpitnih komisij in podajo

poroãilo oz. sprejmejo ukrepe za bolj‰e delo.

■ Sprejela je pobudo, da Matiãna sekcija inÏenir-

jev tehnologov in drugih inÏenirjev organizira

okroglo mizo o problematiki strokovnih izpitov

poÏarnega varstva.
■ Sprejela je sklep, da zna‰a prispevek za dopol-

nilni izpit za tehnike po ZGO-C 107.000 tolarjev.
■ Pozvala je vse komisije, da pri preverjanju zna-

nja obvezno spra‰ujejo nov ZGO in ZUreP.
■ Sprejela je sklep, da inÏenirji raãunalni‰tva

opravljajo strokovni izpit po posebnem progra-

mu znotraj elektro stroke.

23. korespondenãna seja komisije:
16. 4. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.
■ Sprejela je pomembne sklepe, ki se nana‰ajo na

opravljanje strokovnih izpitov v prehodnem

obdobju do sprejetja novega Pravilnika za

opravljanje strokovnih izpitov:

• Strokovni izpit, ki ga opravi tehnik ali inÏenir

po programu dopolnilnih strokovnih izpitov

(ZGO-C-100.e ãlen) iz projektiranja oziroma

izdelovanja posameznih naãrtov, velja v

skladu z 228. ãlenom, tã. 6 ZGO-1 samo kot

strokovni izpit za odgovorno projektiranje.

• Strokovni izpit, ki ga opravi tehnik ali inÏenir

po programu dopolnilnih strokovnih izpitov

(ZGO-C – 100.e ãlen) iz projektiranja oziroma

izdelovanja posameznih naãrtov velja v skla-

du z 86. ãlenom, tã. 2 ZGO-1 tudi za nadzor

nad gradnjami zahtevnih objektov, manj

zahtevnih objektov in za nadzor posameznih

del.

• Posameznik, ki je opravil strokovni izpit kot

tehnik ali inÏenir in se je vpisal v posebni

imenik odgovornih projektantov (ZGO-C —

100.e ãlen), pozneje pa je diplomiral, opravlja

samo dopolnilni izpit za projektiranje oziro-

ma izdelovanje posameznih naãrtov (ZGO-C-

100. e ãlen) in s tem pridobi enaka pooblasti-

la, kot ãe bi opravil izpit za odgovorno pro-

jektiranje kot diplomirani inÏenir (133 ãlen,

tã. 2.2, ZGO-1).

• Posameznik, ki je opravil strokovni izpit kot

inÏenir in je bil pred uveljavitvijo novega

Pravilnika vpisan v imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev in v imenik odgovornih projektan-

tov (ZGO-C – 100.e ãlen), mora, ãe Ïeli odgo-

vorno projektirati, opraviti dopolnilni izpit

za projektiranje oziroma izdelovanje posa-

meznih naãrtov (ZGO-C – 100. e ãlen) in s tem

pridobi enake pravice in pooblastila kot

diplomirani inÏenirji, ki opravljajo strokovni

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

f
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izpit za odgovorno projektiranje po 133.

ãlenu tã. 2.2. ZGO-1.

• Posameznik, ki se je vpisal v posebni imenik

odgovornih projektantov v skladu z ZGO — C

(100.e ãlen), pozneje pa je diplomiral na viso-

ki stopnji in kot tak opravil tudi dopolnilni

strokovni izpit (dopolnilni izpit iz niÏje na

vi‰jo izobrazbo), ne opravlja ‰e dopolnilnega

strokovnega izpita za projektanta po ZGO-C.

Strokovni izpit, ki ga je posameznik opravil

kot dopolnilni strokovni izpit po pridobljeni

vi‰ji stopnji izobrazbe, velja kot dopolnilni

izpit za projektanta po ZGO-C.

Komisija za statut in poslovnik skup‰ãine IZS

20. seja komisije: 11. 2. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Imenovala je g. Bogdana Drinovca za novega

predsednika Komisije za statut in poslovnik

skup‰ãine IZS.
■ Sprejela je sklep, da se predlog sprememb

statuta, ki jih je pripravil g. KajfeÏ, po‰lje vsem

ãlanom komisije.
■ Sprejela je sklep, da poteka poslovanje komisije

izkljuãno v elektronski obliki.
■ Sprejela je sklep, da se koncept projektne nalo-

ge pripravi do konca marca 2003.

21. seja komisije: 4. 3. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik prej‰nje seje in ugotovila

realizacijo sklepov.
■ Sprejela je koncept projektne naloge in oprede-

lila konceptualna vpra‰anja za Upravni odbor

IZS.
■ Sprejela je terminski plan priprave sprememb

in dopolnitev statuta.
■ Sprejela je priporoãilo, da Upravni odbor IZS

sprejme predlog novega statuta ‰e na junijski

seji upravnega odbora.

22. seja komisije: 15. 4. 2003

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik prej‰nje seje in ugotovila

realizacijo sklepov.

■ Obravnavala je pisne pripombe ãlanov komisije

in se do njih opredelila.
■ Na osnovi pobud posameznih ãlanov je predla-

gala nekatere nove re‰itve znotraj predloga

statuta, do katerih se bo moral opredeliti

Upravni odbor IZS.
■ Sprejela je sklep, da bo nadaljevala z delom 24.

maj 2003.

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS
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16. 7. – 18. 7. 2003
ASCE Engineering Mechanics Conference

Seattle, WA, ZDA

www.ce.washington.edu/em2003

sm03@cae4.ce.washington.edu

17. 7. – 19. 7. 2003
21st biennial conference of the 

Concrete Institute of Australia

Brisbane, Avstralija

conwes@congresswest.co.au

28. 7. – 30. 7. 2003
International Conference on Problematic Soils

Nottingham, Anglija

www.cipremier.com

cipemier@singneet.co.sg

28. 7. – 8. 8. 2003
Vespucci Initiaitve Summer School on GIS

Firence, Italija

www.geospatialpartners.com/vespucci/school.html

2003summer@vespucci.org

24. 8. – 27. 8. 2003
25th International Baltic Road

Conference and Exhibition

Vilnius, Litva

www.balticroads.org/conference/en/

27. 8. – 29. 8. 2003
Structures for High-Speed Railway

Transportation

Antwerpen, Belgija

www.ti.kviv.be/conf/iabse.htm 

iabse@conferences.ti.kviv.be

27. 8. – 29. 8. 2003
12th New Zealand Roadmarkers Federation

and RIAA Conference/Exhibition

Auckland, Nova Zelandija

www.nzrf.co.nz

alister@nzrf.co.nz

28. 8. – 29. 8. 2003
28th Conference on Our World in Concrete and

Structures

Singapur, Singapur

www.cipremier.com

cipremier@singnet.co.sg

KOLEDAR PRIREDITEV

Koledar strokovnih
prireditev
julij — avgust 2003

Rubriko ureja Jan Kristjan Juter‰ek, 
ki sprejema predloge za objavo na e-naslov: msg@izs.si
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Uradni list
INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z dne 20. 11. 2002

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispevkov za leto 2003

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine
in drugih prispevkov za leto 2003

1. ãlen

V skladu z 69. ãlenom Statuta pridobiva zbornica

svoje prihodke iz ãlanarin in drugih prispevkov za

izvajanje nalog, za delovanje in strokovni razvoj

inÏenirskih storitev ter opravljanje javnih poobla-

stil.

2. ãlen

âlanarina, vpisnina in drugi prispevki, doloãeni s

sklepom Upravnega odbora in Skup‰ãine IZS, so

obvezni. Dodatna ãlanarina je obvezna, ko jo

sprejme upravni odbor matiãne sekcije in o tem

obvesti Upravni odbor IZS.

3. ãlen

Prihodki zbornice se po prispetju na transakcijski

raãun kontirajo na stalna stro‰kovna mesta v skla-

du s tem pravilnikom in sprejetim finanãnim naãr-

tom za pripadajoãe obraãunsko leto.

âlanarine, dodatna ãlanarina, vpisnina in ostali

prispevki ali prihodki

4. ãlen

Za pokrivanje stro‰kov vpisa v ãlanstvo zbornice

in tekoãe delo v okviru zbornice plaãuje ãlan zbor-

nice kot fiziãna ali zanj pravna oseba:

Evidenca ãlanov in imenik poobla‰ãenih inÏenirjev:

vpisnina za enkratni znesek vpisa 60.000,00 SIT

sprememba oz. dopolnitev vpisa 

za en postopek 10.000,00 SIT

Letna ãlanarina 

za delovanje zbornice 19.000,00 SIT

Dodatna ãlanarina za ãlane MS po poslovniku MS

in sklepu UO MS:

letni namenski prispevek — 

dodatna ãlanarina MSA 23.000,00 SIT

letni namenski prispevek — 

dodatna ãlanarina MSGeo 20.000,00 SIT

ostale vrste prihodkov za ãlane vseh matiãnih sek-

cij:

letna ãlanarina za ãlane vseh MS brez 

enotnega Ïiga (status mirovanja) 6.000,00 SIT

dodatna ãlanarina za MSA 3.500,00 SIT

SKUPAJ obvezna ãlanarina za ãlane 

MSA brez ‰tampiljke 9.500,00 SIT

seznam poobla‰ãenih inÏenirjev in geodetov, 

vpisanih v imenik IZS, na disketi 2.000,00 SIT

izdelava kopije odloãbe na 

posebno zahtevo inÏenirja 2.000,00 SIT

opomini: 

(prviã in drugiã brezplaãno), 

tretji opomin (med opomini 

je presledek 20 dni) 10.000,00 SIT

ZniÏana ãlanarina za tiste ãlane, ki zaradi zdravs-

tvenih ali drugih utemeljenih razlogov ne potrebu-

jejo enotnega Ïiga v tekoãem letu in za to zaprosi-

jo z vlogo, obrazloÏijo razloge in vrnejo enotni Ïig,

ki so ga imeli do takrat v uporabi (v hrambo evi-

denãni sluÏbi IZS).

4.3. âlanarina zbornice v vi‰ini 19.000,00 SIT se

nakaÏe direktno na transakcijski raãun zborni-

ce. 

Prispevki za izvajanje javnih pooblastil —

strokovnih izpitov

5. ãlen

5.1. Za sluÏbo za strokovne izpite — za vse progra-

me razen geodezije:

za opravljanje strokovnega izpita 

enkratni prispevek 107.000,00 SIT

za ponovitev izpita 51.000,00 SIT

KAZALO
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za opravljanje dopolnilnega strokovnega 

izpita enkratni prispevek 107.000,00 SIT

5.2. Za sluÏbo za strokovne izpite — za program

geodezije:

za opravljanje strokovnega izpita 

enkratni prispevek 98.000,00 SIT

za ponovitev izpita 48.000,00 SIT

Prispevki za vzpostavitev in vodenje seznama

projektivnih podjetij

6. ãlen

Za evidenãno sluÏbo zbornice

6.1. Seznam projektivnih in geodetskih podjetij

vpisnina za podjetje 20.000,00 SIT

sprememba oziroma dopolnitev 

vpisa podjetja za en postopek 10.000,00 SIT

letna pristojbina za podjetje 10.000,00 SIT

7. ãlen

V skladu s 4. in 5. toãko 69. ãlena statuta se lahko

v okviru posamezne matiãne sekcije dogovori ‰e

za druge vire prihodkov za izvajanje nalog in

delovanje te matiãne sekcije.

Ustrezen sklep o tem sprejme upravni odbor

matiãne sekcije v skladu s Pravilnikom o organiza-

ciji posamezne matiãne sekcije iz 47. ãlena

statuta.

8. ãlen

Finanãno-raãunovodska sluÏba IZS mora vsako

ãetrtletje poroãati vodstvu zbornice o stanju pri-

spelih plaãil ãlanarin in prispevkov po tem pravil-

niku ter o njihovi delitvi na posamezna stro‰kovna

mesta.

Matiãne sekcije v tekoãem letu za svoje delovanje

v okviru koncepta finanãnega naãrta zbornice za

tekoãe leto prejmejo naslednja sredstva: 
■ sredstva za 8 sej upravnega odbora matiãne

sekcije (za 12 ãlanov) s pripadajoãimi potnimi

stro‰ki ãlanov,
■ namenska sredstva za pisarno predsednikov

matiãnih sekcij v vi‰ini 3 do 9 mio SIT (odvisno

od velikosti sekcije),
■ namenska sredstva za zbore matiãnih sekcij v

vi‰ini 1 mio SIT na sekcijo,
■ namenska sredstva za regijske pisarne v vi‰ini

0,5 mio SIT na sekcijo.

9. ãlen

Poraba finanãnih sredstev po sprejetem finanã-

nem naãrtu ne sme preseãi dejanskih prihodkov

zbornice.

Prehodne in konãne doloãbe

10. ãlen

âlanarina se plaãa za tekoãe leto, to je od 1. 1. 2003

(oz. od sprejema sklepa na skup‰ãini) do vkljuãno

31. 12. 2003.

V primeru, da upravni odbor zbornice oz. skup‰ãi-

na zbornice za naslednje leto ne bo sprejela ustre-

znega sklepa o vi‰inah, doloãenih v tem pravilniku,

se predlagateljem vlog zaraãunavajo v tem pravil-

niku sprejete vpisnine, ãlanarine ter prispevki tudi

v naslednjem letu. Tako plaãane in obraãunane

vpisnine, ãlanarine ter prispevki se ne poraãuna-

vajo po naknadnem sprejetju ustreznega sklepa,

razen v primeru, da se vi‰ine zniÏajo.

11. ãlen

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispev-

kov za leto 2003 priãne veljati takoj, ko ga sprej-

me skup‰ãina zbornice in je objavljen na spletnih

straneh IZS (www.izs.si).

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispev-

kov za leto 2003 se objavi tudi v prvi naslednji ‰te-

vilki Novo v IZS.

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije
mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad., l.r.

Ljubljana, 31. 3. 2003

Na‰ znak: 1203/VOD

Z A P I S N I K

11. redne Skup‰ãine InÏenirske
zbornice Slovenije
Seja je potekala 18.4.2003 v prostorih InÏenirske

zbornice Slovenije na Jar‰ki cesti 10b v Ljubljani. 

Seja se je priãela ob 12.00 uri.

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, univ.

dipl. inÏ. grad., je z uvodnim pozdravom zaãel 11.

redno sejo Skup‰ãine InÏenirske zbornice

Slovenije. 

PRISOTNOST âLANOV SKUP·âINE:

Na skup‰ãini je bilo od vabljenih 84 ãlanov 11.

redne seje Skup‰ãine IZS prisotnih 61 ãlanov skup-

‰ãine, od tega veã kot polovica vsake matiãne sek-

cije, zato je bila skup‰ãina sklepãna.

MATIâNA SEKCIJA ·T. âLANOV MS SKLEPâNOST

arhitektov, urbanistov in 

krajinskih arhitektov 8 je sklepãna

gradbenih inÏenirjev 8 je sklepãna

strojnih inÏenirjev 7 je sklepãna

elektroinÏenirjev 9 je sklepãna

inÏenirjev tehnologov in 

drugih inÏenirjev 9 je sklepãna

geodetov 10 je sklepãna

inÏenirjev rudarjev in 

geotehnologov 10 je sklepãna

SKUP·âINA 61 JE SKLEPâNA

PRISOTNOST:

Predsednik IZS

mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad. �
Generalna sekretarka IZS

mag. Barbara ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad. �
Ostali prisotni:

minister za okolje in prostor, 

g. Janez KOPAâ opraviãeno odsoten

drÏavni sekretar za okolje in prostor, 

g. JoÏe NOVAK opraviãeno odsoten

predsednik nadzornega odbora,

namesto mag. Vekoslava KORO·EC,

g. Branko ZADNIK, univ. dipl. inÏ. grad.,

predsednik komisije za statut,

g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad. �
ga. Carmen DOBNIK, univ. dipl. prav. �

SPISEK âLANOV SKUP·âINE:

MS arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov:

dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh. �
g. Boris ZULIANI, univ. dipl. inÏ. arh. �
mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh. �

Zapisnik
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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. �
namesto ga. Milena TODORIâ TOPLI·EK, 

univ. dipl. inÏ. arh.,

g. Ale‰ ÎETKO, univ. dipl. inÏ. arh.,

g. Iztok RAJ·TER, univ. dipl. inÏ. arh. �
ga. Katarina LANGUS, univ. dipl. inÏ. arh. �
mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh. �
mag. Andrej PRELOV·EK, univ. dipl. inÏ. arh. �

MS gradbenih inÏenirjev:

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. �
namesto prof. Vuka‰in AâANSKI, univ. dipl. inÏ. grad.,

g. Zoran KRAIGHER, 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. �

MS strojnih inÏenirjev:

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. �

MS elektro inÏenirjev:

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. �
namesto mag. Roman ·MIDOVNIK, univ. dipl. inÏ. el.

g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el.,

g. Ladislav TOM·Iâ, univ. dipl. inÏ. el. �
g. Anton BENCE, univ. dipl. inÏ. el. �
g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el. �
g. Stanislav ·TRUKELJ, univ. dipl. inÏ. el. �
namesto g. Boris KOCJANâIâ, univ. dipl. inÏ. el.

g. Anton GRILJ, univ. dipl. inÏ. el.

g. Ivan KOREâIâ, univ. dipl. inÏ. el. �
g. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el. �
G. Ale‰ MATU·, univ. dipl. inÏ. el. �

MS inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev:

g. Roman LEBAR, univ. dipl. kem. tehnol. �
g. Peter PEJAKOV, univ. dipl. inÏ. gozd. �
g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str. �
dr. Anton Ignacij RECELJ, univ. dipl. inÏ. kem.

tehnol. �
mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. �
g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ.

kem. �
mag. Alenka KRAMARIâ, 

univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. �
g. Borut ZULE, univ. dipl. 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. �
mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. �
g. Samo OBLAK, univ.dipl.inÏ.les. �
g. Andrej LESNIK, univ. dipl. inÏ. les. �

MS geodetov:

g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod. �
namesto mag. MatjaÏ HRIBAR, univ. dipl. inÏ. geod.

mag. Branko KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.,

namesto g. Viktor JEREB, univ. dipl. inÏ. geod.

g. MatjaÏ GRILC, 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. �
namesto g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod.

mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.,

namesto g. Stojan BO·NIK, 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. Iztok POÎAUKO, univ. dipl. inÏ. geod.

g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.,

mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod. �
g. Marjan FLEGAR, univ. dipl. inÏ. geod. �

MS inÏenirjev rudarjev in geotehnologov:

namesto dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. 

g. Jurij ·PORIN, univ. dipl. inÏ. rud.,

g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. �
mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. �
namesto g. Bojan JELEN, univ. dipl. inÏ. rud.

g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud.,

g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud. �
g. Jurij ·PORIN, univ. dipl. inÏ. rud. �
g. Sa‰o KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud. �
namesto g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud.

mag. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud.,

namesto g. TomaÏ BEGU·, univ. dipl. inÏ. rud.

g. Zmago JER·E, univ. dipl. inÏ. geol.,

dr. JoÏe KORTNIK, univ. dipl. inÏ. rud. �
mag. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud. �
g. JoÏe VELIKONJA, univ. dipl. inÏ. rud. �

1. Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja

zapisnika 10. redne seje skup‰ãine in izvolitev

delovnega predsedstva. 

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu

predlagal delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
■ predsednik delovnega predsedstva: – g. MatjaÏ

GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.,
■ ãlana delovnega predsedstva:

• g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.,

• g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el.,
■ overovatelja zapisnika:

• g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.,

• g. Janez ·EME, univ. dipl. inÏ. gozd.,
■ zapisnikar: Renata Gomboc.

Sklep ‰t. 130:

Skup‰ãina zbornice je na predlog predsednika

zbornice soglasno imenovala predsednika

delovnega predsedstva, ãlana delovnega pred-

sedstva, overovatelja zapisnika in zapisnika-

rja, kot je navedeno.

Predsednik delovnega predsedstva je najprej pre-

veril sklepãnost skup‰ãine in na osnovi podpisane

liste prisotnosti ugotovil, da skup‰ãini prisostvuje

zadostno ‰tevilo ãlanov vsake matiãne sekcije,

zato skup‰ãina lahko veljavno sklepa o vseh pre-

dlaganih zadevah v dnevnem redu.

G. Franc Peãovnik je na predlog predsednika

delovnega predsedstva podal poroãilo overovate-

lja zapisnika 10. redne seje skup‰ãine. Glede na to,

da na zapisnik ni bila podana nobena pripomba, je

g. Peãovnik predlagal, da skup‰ãina potrdi zapis-

nik 10. redne seje skup‰ãine. 

Sklep ‰t. 131:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila zapis-

nik 10. redne seje skup‰ãine IZS.

Predsednik delovnega predsedstva g. MatjaÏ Grilc

je predlagal v vabilu navedeni dnevni red. G.

Gorazd Humar je predlagal, da se ‰esta toãka

dnevnega reda uvrsti za drugo toãko dnevnega

reda, zato je predsednik delovnega predsedstva

predlagal naslednji sklep:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja

zapisnika 10. redne seje skup‰ãine in izvolitev

delovnega predsedstva. 

2. Poroãilo o delu upravnega odbora zbornice.

3. Potrditev rebalansa finanãnega naãrta zbornice

za leto 2002.

4. Potrditev zakljuãnega raãuna zbornice za leto

2002.

11. redne Skup‰ãine InÏenirske zbornice Slovenije



5. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov za leto 2003.

6. Sprejem finanãnega naãrta zbornice za leto

2003.

7. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

Navzoãi so brez pripomb sprejeli naslednji sklep:

Sklep ‰t. 132:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila popra-

vljeni dnevni red 11. redne skup‰ãine IZS.

2. Poroãilo o delu upravnega odbora zbornice.

Poroãilo o delu upravnega odbora zbornice je

podal predsednik InÏenirske zbornice Slovenije in

je zajemalo delo upravnega odbora, delo posame-

znih komisij, ki jih je imenoval Upravni odbor zbor-

nice za pomoã pri svojem delu ter poroãila o vklju-

ãevanju zbornice v mednarodno dogajanje. V

poroãilu je predsednik izpostavil nateãaje, Pra-

vilnik o vsebini projektne dokumentacije, pripravo

minimalnih tarifnih pogojev, status inÏenirja kot

svobodnega poklica v prihodnosti ter prizadeva-

nje za drugaãno vlogo in obravnavo gradbeni‰tva

in inÏenirskih storitev na nivoju ministrstev.

V razpravo o poroãilu se je vkljuãil mag. Janez

Lajovic, ki je podrobneje predstavil delo Komisije

za pravila dobre prakse in nateãaje. Po razpravi je

bil soglasno sprejet naslednji sklep:

Sklep ‰t. 133:

Potrdi se poroãilo o delu upravnega odbora

InÏenirske zbornice Slovenije.

3. Potrditev rebalansa finanãnega naãrta zborni-

ce za leto 2002.

Poroãilo nadzornega odbora je podal dr. Branko

Zadnik. Nadzorni odbor je ugotovil, da raãunovod-

ski izkaz v vseh pomembnej‰ih pogledih podaja

resniãno in po‰teno sliko finanãnega stanja

InÏenirske zbornice Slovenije na dan 31. 12. 2002 in

rezultatov poslovanja (prihodkov in odhodkov) za

obdobje, ki se je konãalo na isti dan, v skladu z

Zakonom o raãunovodstvu in slovenskimi raãuno-

vodskimi standardi, zato ni zadrÏkov za potrditev

rebalansa finanãnega naãrta zbornice za leto

2002 in potrditev zakljuãnega raãuna zbornice za

leto 2002. Nadzorni odbor je predlagal skup‰ãini,

da potrdi tako rebalans kot zakljuãni raãun zborni-

ce za leto 2002. 

Brez razprave je bil soglasno sprejet naslednji

sklep:

Sklep ‰t. 134:

Sprejme se predlog rebalansa finanãnega naãr-

ta InÏenirske zbornice Slovenije za leto 2002,

ki so ga ãlani skup‰ãine prejeli z vabilom na

sejo skup‰ãine. 

4. Potrditev zakljuãnega raãuna zbornice za leto

2002.

Na podlagi poroãila nadzornega odbora so navzoãi

brez pripomb soglasno sprejeli sklep:

Sklep ‰t. 135:
■ Potrdi se zakljuãni raãun InÏenirske zbornice

Slovenije za leto 2002. 
■ Zakljuãni raãun InÏenirske zbornice Slovenije

za leto 2001 izkazuje:

A. Bilanca prihodkov in odhodov

I. Skupaj prihodki 321.932 tisoã SIT

II. Skupaj odhodki 268.257 tisoã SIT

III. PreseÏek 53.675 tisoã SIT

B. Raãun finanãnih terjatev in naloÏb

IV. Prejeta vraãila danih posojil in prodaja

kapitalskih deleÏev

V. Dana posojila in poveãanje kapitalskih

deleÏev

VI. Prejeta minus dana posojila in spre-

membe kapitalskih deleÏev.

VII. Skupni preseÏek 

(primanjkljaj) 53.675 tisoã SIT

C. Raãun financiranja

IX. ZadolÏevanje IZS

X. Odplaãilo dolga

XI. Neto zadolÏevanje

XII. Poveãanje sredstev na raãunih 

Stanje sredstev na raãunih ob

koncu preteklega leta 248.568 tisoã SIT
■ Izkaz prihodkov in odhodkov — doloãenih upo-

rabnikov za leto 2002 je sestavni del tega skle-

pa.

5. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov za leto 2003.

G. MatjaÏ Grilc je predlagal sprejem Pravilnika o

plaãevanju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

za leto 2003. Ga. Meta Zajc Pogorelãnik je podala

predlog o dopolnitvi Pravilnika, in sicer je predla-

gala, da se v pravilnik vnese, do kdaj je potrebno

plaãati raãune in do kdaj je potrebno odposlati

prve opomine. G. Îetko pa je opozoril na problem

neplaãevanja ãlanarine in potrebo po sankcionira-

nju neplaãnikov. Odvetnica ga. Carmen Dobnik je

navzoãe seznanila, da je moÏno zapadle obvezno-

sti sodno izterjati ali zoper posameznike uvesti

disciplinski postopek. V novem statutu bodo

podrobneje navedeni ukrepi zoper neplaãnike ãla-

narin. Po razpravi je bil soglasno sprejet

Sklep ‰t. 136:
■ Sprejme se pravilnik o plaãevanju ãlanarine

in drugih prispevkov za leto 2003.
■ Najkasneje v enem mesecu po sprejemu

tega pravilnika mora pristojna sluÏba IZS

izdati raãune ãlanom ter v enem mesecu po

zapadlosti raãunov odposlati prve opomine.

6. Sprejem finanãnega naãrta zbornice za leto

2003.

Predsednik delovnega predsedstva je na kratko

predstavil predlog finanãnega naãrta za leto 2003,

ki so ga navzoãi prejeli v prilogi vabila. Soglasno

je bil sprejet finanãni naãrt zbornice.

Sklep ‰t. 137:
■ Sprejme se predlog finanãnega naãrta

InÏenirske zbornice Slovenije za leto 2003.
■ Finanãni naãrt je doloãen v naslednjih zne-

skih: (v tisoãih tolarjev)

A. Bilanca prihodkov in odhodov

I. Skupaj prihodki 240.800

II. Skupaj odhodki 411.150

III. Primanjkljaj * - 170.350

B. Raãun finanãnih terjatev in naloÏb

IV. Prejeta vraãila danih posojil

V. Dana posojila in poveãanje 

kapitalskih deleÏev

VI. Dana minus dana posojila.

VII. Skupni preseÏek (primanjkljaj) 170.350

C. Raãun financiranja

VIII. ZadolÏevanje IZS

IX. Odplaãevanje posojil

X. Neto zadolÏevanje 

XI. Poveãanje (zmanj‰anje) sredstev

na raãunu (III. + X.) - 170.350

Poveãanje sredstev na raãunu 

ob koncu leta

* Primanjkljaj bo zbornica krila iz ostanka

dohodka iz prej‰njih let.
■ Pregled prihodkov in odhodkov in njihova

podrobna razdelitev so prikazani v

Finanãnem naãrtu IZS za leto 2003, ki je

sestavni del tega sklepa.

7. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine.

Predlogov in pobud ãlanov ni bilo.

MatjaÏ Grilc je sklenil sejo skup‰ãine ob 13.00 uri.

Ljubljana, 22. 4. 2003

Predsednik delovnega predsedstva Skup‰ãine:

MatjaÏ GRILC

âlan delovnega predsedstva Skup‰ãine

Andrej POV·Iâ

âlan delovnega predsedstva Skup‰ãine

Ivan LEBAN

Zapisala:

Renata GOMBOC

Overovatelj:

Franc PEâOVNIK

Overovatelj:

Janez ·EME
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A) Nateãaji v teku:
1) Javni, anonimni enostopenjski anketni pro-

gramsko-urbanistiãni nateãaj za idejne pro-

gramsko-urbanistiãne re‰itve za 

ZDRAVILI·âE RIMSKA âARDA

Razpisovalec: OBâINA MORAVSKE TOPLICE in

IZS, zanjo MSA v sodelovanju z DUPPS in DKAS 

Objava razpisa: 11.4.2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 11.6.2003

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-

dobitev arhitekturnih re‰itev 

OTRO·KEGA ODDELKA IN NOVEGA VHODA

CENTRA ZA POKLICNO REHABILITACIJO

ODDELKA ZA REHABILITACIJO AMPUTIRANIH

V LJUBLJANI IN UREDITVE OKOLICE Z

LETNO ·OLO HOJE

Razpisovalec: IN·TITUT RS ZA REHABILITACIJO

in IZS, zanjo MSA v sodelovanju z DAL 

Objava razpisa: 18.4.2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 18.6.2003

B) Nateãaji v pripravi:
1) Javni, anonimni enostopenjski drÏavni urbani-

stiãni, krajinski in arhitekturni nateãaj za

UREDITEV LJUBLJANICE IN GRUBARJEVEGA

KANALA

Razpisovalec: MOL in IZS, zanjo MSA v sodelo-

vanju z DAL, DUPPS in DKAS

2) Javni, anonimni enostopenjski drÏavni nate-

ãaj za pridobitev idejne arhitekturne re‰itve

za PRENOVO MAHROVE V LJUBLJANI

Razpisovalec: MOL in IZS, zanjo MSA v sodelo-

vanju z DAL, DUPPS in DKAS

C) Nateãaji, zakljuãeni:
1) Javni, anonimni regionalni dvostopenjski

anketno-idejni nateãaj za urbanistiãno in arhi-

tekturno re‰itev objektov in odprtega prosto-

ra

POSLOVNO TRGOVSKEGA CENTRA “LEVJI

GRAD” V KOPRU

Razpisovalec: ISTRABENZ d.d. v sodelovanju z

IZS, zanjo MSA ter strokovna dru‰tva DPA,

PUPPS in DKAS

Objava razpisa: 5. 2. 3003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov za 1. stopnjo

19. 3. 2003 ter za 2. stopnjo 16. 5. 2003

1. nagrado prejme elaborat pod ‰ifro 40612

Avtorji: Vojteh RAVNIKAR, univ. dipl. inÏ. arh.,

MatjaÏ BOLâINA, abs. arh., Ernest MILâINOVIâ,

abs. arh., Teja SAVELLI, abs. arh.

Konzultanti: Robert POTOKAR, univ. dipl. inÏ.

arh., TomaÏ JEV·NIKAR, univ. dipl. inÏ. el.,

Andrej ROBIâ, univ. dipl. inÏ. str.

2. nagrado prejme elaborat pod ‰ifro 17860

Avtorji: urbanizem in arhitektura SADAR VUGA

arhitekti d.o.o., projektna skupina: Jurij SADAR,

univ. dipl. inÏ. arh., Bo‰tjan VUGA, univ. dipl. inÏ.

arh., grad. dip. (AA), TomaÏ âELIGOJ, univ. dipl.

inÏ. arh., Christian FELDKIRCHER cand. arch.,

TomaÏ KRI·TOF, univ. dipl. inÏ. arh., Aleksandar

LALIå, univ. dipl. inÏ. arh., Goran RUPNIK, ‰tud.;

konstrukcija ELEA IC d.o.o., projektna skupi-

na: Angelo ÎIGON, univ. dipl. inÏ. gradb., Marjeta

GOGALA, univ. dipl. inÏ. gradb., Marko

PAVLINJEK, univ. dipl. inÏ. gradb., Igor LIPANJE,

univ. dipl. inÏ. gradb., Uro‰ GROBEL·EK, abs.

gradb.; prometna ureditev Ga‰per BLEJEC, univ.

dipl. inÏ. gradb.; energijska in instalacijska

zasnova mag. Miha PRAZNIK, univ. dipl. inÏ. str.

3. , deljeno, nagrado prejme elaborat pod ‰ifro

21466

Avtorji: Ale‰ PRINâIâ, Boris ·KOLARIS, TomaÏ

JELOV·EK, Bo‰tjan KIKELJ, Roberto RIGHI,

Rebeka BUâINEL

3. , deljeno, nagrado prejme elaborat pod ‰ifro

10043

Avtorji: BEVK IN PEROVIå ARHITEKTI, Matija

BEVK, univ. dipl. inÏ. arh., Vasa J. PEROVIå, MA

BiA, Justin BEVK, univ. dipl. inÏ. arh.

Sodelavci: ·pela JERIN, univ. dipl. inÏ. arh., BlaÏ

KANDUS, univ. dipl. inÏ. arh., Mojca KOCBEK

VIMOS, univ. dipl. inÏ. arh., Vid MOÎINA, univ.

dipl. inÏ. arh., Nika PRE·ERN, univ. dipl. inÏ. arh.,

Mitja ZORC, univ. dipl. inÏ. arh.

Odkup prejme elaborat pod ‰ifro 96310

Avtor: Massimiliano FUKSAS, architetto

Sodelavci: F. CIBINEL, R. LAURENTI, D. RAPLIS, T.

YAMAGUCHI, N. CABIATI, A. MARAZZI, L.

BUONFRATE, I. JOERGENSEN, D. MARCHETTI

Odkup prejme elaborat pod ‰ifro 13996

Avtor: Boris PODRECCA, o. univ. prof. mag. arch.

Sodelavci: Alesio COLONI, dipl. ing., Tim LINDER,

dipl. ing., Gregor REICHENBERG, dipl. ing., Alain

TISSERAND, dplg., Andrea MIKULAJOVA, dipl.

cand. arch.

Konzultanti: Zivilngenieure ZT GmbH, Dunaj

(konstrukcija), Thmberger&Kressmeier

ZiviltechnikergesmbH, Dunaj (garaÏe), TB Käfer-

haus GmbH, Dunaj, Wolfgang Beyer, Dunaj (vizu-

alizacija)

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 Ïele-

znice d.d. v sodelovanju z IZS, zanjo MSA ter DPA

Objava razpisa: 6. 12. 2002

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 22. 2. 2003

1. zniÏano nagrado v vi‰ini 3.000.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 85724 

Avtorji: prof. Vojteh RAVNIKAR, univ. dipl. inÏ.

arh., MatjaÏ BOLâINA, abs. arh., Nika GRABNAR,

abs. arh., Ernest MILâINOVIâ, abs. arh., Teja

SAVELLI, abs. arh., Jure ZAVRTANIK, abs. arh.

2. povi‰ano nagrado v vi‰ini 2.500.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 45117

Avtorji: Kosta JURKAS, univ. dipl. inÏ. arh.,

Vladimir KOZOROG, univ. dipl. inÏ. arh., Tja‰a

PODGORNIK, abs. arh., Sa‰a VUK, abs. arh.

3. nagrado v vi‰ini 1.350.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 73724 

Avtorji: Emil BRATINA, univ. dipl. inÏ. arh., Marko

BRATINA, org. inf., Anja SANABOR, ‰tud.

Odkup v vi‰ini 640.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 12167 

Avtorji: Rok KLAJN·âEK, univ. dipl. inÏ. arh.,

Klemen PAVLIN, univ. dipl. inÏ. arh., Ga‰per

ZALAR, univ. dipl. inÏ. arh., 

konzultanti: Janez HACIN, univ. dipl. inÏ. arh.,

Prvi invest d.o.o., Angelo ÎIGON, univ. dipl. inÏ.

grad.

ZniÏan odkup v vi‰ini 325.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 33309

Avtorji: Rok OMAN, univ. dipl. inÏ. arh.

MArch(AA), ·pela VIDEâNIK, univ. dipl. inÏ. arh.

MArch(AA), Rok GERBEC, univ. dipl. inÏ. arh.,

NeÏa OMAN, univ. dipl. inÏ. arh., Karla MUROVEC,

abs. arh.

ZniÏan odkup v vi‰ini 325.000,00

prejme elaborat pod ‰ifro 66899

Avtorji: Ira ZORKO, univ. dipl. inÏ. arh., Janko

ROÎIâ, univ. dipl. inÏ. arh., Du‰an MOLL, univ.

dipl. inÏ. arh., Aleksander Sa‰a OSTAN, univ.

dipl. inÏ. arh., Janez OMERZA, univ. dipl. inÏ.

arh., Robi LAVIN, geomant, Patrik KOMJANC,

dott. pol. ter., Gregor GREGORâIâ, univ. dipl. inÏ.

arh., Ga‰per DRA·LER, univ. dipl. inÏ. arh.,

Adrijan CINGERLE 

D) Doslej izraÏene namere za iska-
nje re‰itev z nateãaji:

1) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-

dobitev urbanistiãno arhitekturnih re‰itev za

ureditev 

OSREDNJE TRÎNICE S PARKIRNO HI·O V

ZGODOVINSKEM JEDRU NOVEGA MESTA

Razpisovalec: Obãina Novo mesto in IZS, zanjo

MSA v sodelovanju z DAD

Objava razpisa predvidoma: pomlad 2003

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za pri-

dobitev urbanistiãno arhitekturnih re‰itev 

SREDNJE GLASBENE IN BALETNE ·OLE V

LJUBLJANI

Razpisovalec: IMOS in IZS, zanjo MSA v sodelo-

vanju z DAL 

NATEâAJI



DONATORSKA AKCIJA 

Za ponovno oÏivitev delovanja
Slovenske inÏenirske zveze

V
InÏenirski zbornici Slovenije smo se

odloãili, da bomo Slovenski inÏenirski

zvezi pomagali pri ponovni oÏivitvi nje-

nega delovanja. Zato pozivamo zainteresirano

javnost k vkljuãitvi v donatorsko akcijo, v kateri

zbiramo finanãna sredstva za ponoven zagon

dejavnosti Slovenske inÏenirske zveze. Zato pozi-

vamo vse organizacije, da se odloãite, da glede

na pomembnost va‰e organizacije v slovenskem

prostoru pripomorete Slovenski inÏenirski zvezi

pri njenem delovanju ter s tem delovanju vseh

inÏenirjev doma in tudi v tujini.

Priãakovana vi‰ina donacije je 50.000,00 SIT.

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

moÏnosti lahko prispevali veãji znesek. Veseli

bomo, ãe se nam boste prikljuãili.

InÏenirska zbornica Slovenije bo imena vseh

donatorjev objavila v svojem ãasopisu Novo v

IZS, ki ga vsakokrat odpo‰ljemo na 9000 naslo-

vov, in sicer v za to posebej odprti in oblikovani

rubriki. Donatorje bomo objavili s polnim imenom

in logotipom.

Prosimo vas, da va‰ donatorski prispevek

Slovenski inÏenirski zvezi nakaÏete na njihov

transakcijski raãun ‰t. 19140-5000016063 (davãna

‰tevilka 15627799), na naslov InÏenirske zbornice

Slovenije (petra.kavcic@izs.si) pa istoãasno po‰lji-

te podatke – va‰e polno ime in logotip za objavo v

Novo v IZS.

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

Akcija zbiranja donacij se nadaljuje –
naj zgledi vleãejo.


