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

predsednik InÏenirske 
zbornice Slovenije

NAMESTO UVODNE BESEDE

V
ãast mi je, da vas lahko pozdravim na 3.

Dnevu inÏenirjev in arhitektov, tokrat

zopet v Ljubljani. Leto‰nji tematski naslov

INOVATIVNO GRAJENO OKOLJE v splo‰nem sim-

bolizira soÏitje med inovativno arhitekturo in

gradbeno kulturo, kateri tokrat namenjamo ‰e

posebno pozornost. Skrb za dobro inÏenirsko

prakso je namreã ena od najpomembnej‰ih nalog

na‰e zbornice. Vabljeni predavatelji nas bodo

popeljali skozi podroãja geodezije, urbanega

managementa, energetsko uãinkovite gradnje,

obnovljivih energetskih virov do pametne hi‰e,

v nadaljevanju pa bodo predstavljeni ‰e nekateri

pomembnej‰i inÏenirski doseÏki zadnjega

obdobja v Sloveniji.

Dovolite mi nekaj besed ‰e o delovanju na‰e zbor-

nice v ‰ir‰em smislu. Leto‰nje leto nam je namreã

prineslo ‰tevilne dodatne naloge po novem

ZGO-1, ki jih z veliko prizadevnostjo strokovnih

sluÏb in komisij zbornice zaenkrat uspe‰no izvaja-

mo. Obstajajo pa ‰e vedno nekatere odprte zade-

ve, ki so ‰e posebej za prehodno obdobje vkljuãe-

vanja v EU zelo pomembne. Pri tem mislim pred-

vsem na minimalne tarifne pogoje, ki jih mora

po zakonu zbornica predlagati ministrstvu oz.

vladi v potrditev in Pravilnik o obliki in vsebini

projektne dokumentacije, ki ga trenutno pri-

pravlja MOPE. Upam, da bomo skupaj s sluÏbami

ministrstva pri‰li do sprejemljivega kompromisa

med Ïeljami EU po odpiranju trga storitev na eni

ter varovanjem javnega in poklicnega interesa

na drugi strani.

S 1. januarjem 2004 bo pri‰lo tudi do konãne raz-

druÏitve med obstojeão IZS in novoustanovlje-

no ZAPS. S tem korakom bomo sicer vsi najprej

nekoliko laÏje zadihali, skupni problemi na

podroãju urejanja prostora in graditve objektov

pa bodo vseeno ostali in re‰evanje le-teh bo v pri-

hodnje ‰e malo bolj zapleteno.

âe pogledam ‰e korak naprej do 1. maja 2004,

lahko reãem, da smo z ustanovitvijo Evropskega

sveta inÏenirskih zbornic ECEC postavili dobre

temelje za zastopanje na‰ih interesov v evropskih

institucijah. Trenutno poteka zelo intenzivno

lobiranje preko nekaterih nem‰kih, italijanskih in

avstrijskih poslancev za amandmaje k Evropski

direktivi o poklicih.

Vsekakor IZS vstopa v novo evropsko obdobje

delovanja dobro pripravljena in mislim, da se nam

ni potrebno bati prihodnosti, v kateri vidim veliko

novih strokovnih in poslovnih izzivov, s katerimi

se bomo slovenski inÏenirji kot Ïe tolikokrat v

preteklosti spopadli z veliko mero inventivnosti

in na‰e splo‰no znane pridnosti. Upam pa tudi,

da bo ob izpolnitvi prej navedenih predpostavk

javnemu interesu bolje zado‰ãeno kot doslej in

bo hkrati inÏenirski poklic zopet postal spo-

‰tovan in cenjen.

Naj se na koncu samo ‰e zahvalim vabljenim pre-

davateljem za njihove prispevke, vsem skupaj pa

Ïelim uspe‰no sreãanje v dopoldanskem stro-

kovnem in veãernem bolj slavnostnem delu, pri-

hodnje leto pa se zopet vidimo v Mariboru.

Spo‰tovani kolegice in kolegi! 
Nagovor na 3. Dnevu inÏenirjev in arhitektov
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Namesto uvodnika Uvodnik

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

K
oledarsko leto se bliÏa koncu. âas je prime-

ren, da pregledamo, premerimo in ocenimo

delo v zadnjem letu. Za celoten pregled je

prostora premalo, zato naj se ustavim le na neka-

terih dogodkih in izpostavim najpomembnej‰e.

Zaãelo se je z uveljavitvijo novih zakonov o ureja-

nju prostora in graditvi objektov, ki sta dvignila

veliko prahu in povzroãila ‰e veã hude krvi in skrbi.

Za ustrezno implementacijo v praksi naj bi v treh,

‰estih oziroma devetih mesecih sledil sprejem

ustreznih podzakonskih aktov, od katerih pa jih

je resorno Ministrstvo za okolje, prostor in energi-

jo sprejelo le nekaj veã kot polovico. Do konca leta

naj bi bila sprejeta vsaj ‰e dva – o obliki in podrob-

nej‰i vsebini imenika poklicnih zbornic ter o naãi-

nu vpisovanja vanj in o programu in naãinu oprav-

ljanja strokovnih izpitov pri poklicnih zbornicah.

Saj ne, da se MOPE in njegovi zunanji izvajalci ne bi

trudili in posku‰ali pripraviti predlogov novih

aktov. Bilo jih je veliko in ‰e veã. Tudi zbornica je

pri nekaterih izmed njih sodelovala kot recenzent.

Toda mnenja stroke in ministrstva so pri nekaterih

izmed njih tako nasprotna, da jih je bilo teÏko ozi-

roma nemogoãe uskladiti.

Najveã preglavic povzroãata dva pravilnika: o

podrobnej‰i vsebini projektne in tehniãne

dokumentacije, o naãinu njene izdelave in vrstah

naãrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo za

posamezne vrste objektov ter o pripravi in izvedbi

javnih nateãajev.

Osnutki prvega, s katerimi se je v splo‰nem strinja-

la tudi zbornica, so bili pripravljeni Ïe februarja in

marca letos, vendar pa niso ustrezali filozofiji

novega ZGO-1. MOPE trenutno pripravlja svoj pred-

log pravilnika. Z izhodi‰ãi, na katerih naj bi bil pri-

pravljen, se zbornica ne strinja. Bistvena

odstopanja med MOPE in zbornico izvirajo iz pogle-

da, kako naj izgleda PGD po novem ZGO-1.

Natanãneje: ali naj bo to nekoliko okle‰ãen PGD po

ZGO ali IDP po ZGO oziroma v kateri projektni doku-

mentaciji naj bi bile vkljuãene tiste sestavine PGD,

ki dokazujejo ‰est bistvenih zahtev iz 9. ãlena ZGO-

1, in v kolik‰nem obsegu naj bi bile le-te vkljuãene.

Bojazen MOPE izhaja iz dejstva, da so bile v prete-

klosti v PGD vkljuãene tudi sestavine, ki, roko na

srce, tja niso sodile, saj se je prenekateri PGD, tudi

zaradi zahteve tistih, ki dajejo soglasje, prelevil Ïe

kar v (del) PZI. Zato se MOPE zavzema, da bi se v

PGD nahajale le izjave odgovornih projektantov in

revidentov, da je ‰est bistvenih zahtev iz 9. ãlena

ZGO-1 izpolnjenih, medtem ko bi bile sestavine, ki

dokazujejo njihovo dejansko izpolnjevanje (poroãi-

la, izraãuni, …) vkljuãene v PZI (ali pa tudi ne) in s

tem na voljo revidentu in investitorju. Glede na ‰e

vedno moãna razhajanja in dejstvo, da je pravilnik

‰e vedno v pripravljalni fazi ter da ga nato ãaka ‰e

javna razgrnitev in medresorsko usklajevanje,

pravilnik skoraj zagotovo ne bo sprejet pred

marcem prihodnjega leta.

Dva pogleda na drugi trd oreh, pravilnik o javnih

nateãajih, sta predstavljena v nadaljevanju glasila.

Naj na tem mestu povem le to, da so moãno razliã-

na Ïe stali‰ãa znotraj zaenkrat ‰e skupne zborni-

ce (matiãne sekcije ob pripravi gradiva za to ‰te-

vilko ‰e niso podpisale sporazuma o razdruÏitvi) in

Preglejmo na‰e delo
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vas prepustim branju avtorskih prispevkov pred-

sednika komisije IZS za nateãaje, dr. Janeza

Duhovnika, univ. dipl. inÏ. grad., in predsednika

komisije MSA za nateãaje, mag. Janeza Lajovica,

univ. dipl. inÏ. arh..

Da ne bo vse ãrno, ‰e malce razvedrimo nebo. Za

nami je uspe‰no izveden Dan inÏenirjev in arhi-

tektov, na katerem smo podelili sedem nagrad

za inÏenirske doseÏke in v na‰e vrste sprejeli

tri nove ãastne ãlane. V podrobni reportaÏi z

dneva in v predstavitvah nagrajencev najdete

obrazloÏitve, zakaj so bili nagrajeni.

Projektna skupina za tarifne pogoje, ki je v

svoje delo vkljuãevala tudi do petdeset poobla‰ãe-

nih inÏenirjev, je pod vodstvom g. Franca

Peãovnika, univ. dipl. inÏ. str., v zadnjem letu po

vzorcu nem‰kega tarifnega pravilnika HOAI pri-

pravila predlog novih tarifnih pogojev, ki je bil

Ïe tudi posredovan MOPE v usklajevanje. Po ZGO-1

mora namreã pred potrditvijo s strani Vlade RS k

njemu podati soglasje pristojno ministrstvo, ki je

zadolÏeno tudi za resorno usklajevanje in posre-

dovanje predloga Vladi RS.

ZGO-1 je zbornici naloÏil, da v ‰estih mesecih po

izloãitvi MSA iz IZS uskladi svoje akte s spre-

membami ZGO-1. Ker je vodstvo MSA spomladi

napovedovalo izloãitev Ïe poleti oziroma jese-

ni, smo pohiteli s pripravami sprememb in dopol-

nitev statuta zbornice. Tako je Ïe poleti Komisija

za statut in poslovnik pod vodstvom g. Bogdana

Drinovca, univ. dipl. inÏ. grad., pripravila prvi

predlog novega statuta zbornice, medtem ko

disciplinski organi pod vodstvom predsednice

Disciplinske komisije ge. Lidije RoÏen, univ. dipl.

inÏ. grad., pripravljajo predlog novega disciplin-

skega pravilnika.

V okviru Komisije za izobraÏevanje, ki jo vodi dr.

Îeljko Vukeliã, univ. dipl. inÏ. rud., smo moãno

intenzivirali izobraÏevalno dejavnost. Najveã se

vas je udeleÏilo posvetov o Zakonu o urejanju pro-

stora in graditvi objektov ter seminarja o Zakonu

o gradbenih proizvodih s podzakonskimi akti, pri-

padajoãimi standardi in postopkom certificiranja s

standardizacijo in akreditacijo, ki ga organiziramo

v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in

ki ga bomo zaradi izredno velikega zanimanja

izvajali tudi v naslednjem letu. Komisija in sluÏba

za izobraÏevanje in informiranje Ïe pripravljata

program izobraÏevanj za prvo polovico druge-

ga leta. V cilju bolj‰e informiranosti, laÏje odloãi-

tve ter naãrtovanja udeleÏbe bo novost v tem, da

bo program izobraÏevanj razpisan za pol leta vna-

prej in da bo objavljen na spletnih straneh zborni-

ce.

Pestra je bila mednarodna dejavnost zbornice, ki

je konec septembra dosegla vi‰ek v ustanovitvi

Evropskega sveta inÏenirskih zbornic (ECEC). Kako

smo slovenski inÏenirji dobili svoje predstavni-

ke in zastopnike svojih interesov tudi v Evropi

oziroma Evropski uniji, kdo vse je zdruÏen v

ECEC in kaj je namen sveta, si lahko preberete v

prispevku v nadaljevanju.

V prizadevanju za ãim veãjo kakovost delovanja

zbornice ter s ciljem dvigovanja na‰e in va‰e

gradbene kulture vam Ïelim vesel BoÏiã in sreã-

no ter uspe‰no novo leto ter vas lepo pozdrav-

ljam.

Vesele praznike 
in sreãno novo leto 2004.



Uvod

P
ridobitev projektne dokumentacije z jav-

nim nateãajem je Ïe dolgo priznan naãin, ki

po splo‰nem mnenju omogoãa investitorju,

da med veã re‰itvami razliãnih ponudnikov izbere

najbolj‰o. Pri nas so bili javni nateãaji doslej

omejeni predvsem na pridobivanje urbanistiãno-

arhitekturnih re‰itev stavb, javni nateãaji za inÏe-

nirske objekte pa so bili redki. Po doloãbah sedaj

veljavnega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) pa

bo javnih nateãajev vseh vrst bistveno veã.

Doloãbe o javnih nateãajih v
zakonu o graditvi objektov
ZGO-1 javni nateãaj prviã omenja v 43. ãlenu:

43. ãlen 
(javni nateãaj)

(1) âe prostorski akt ali drug predpis tako doloãa,
mora investitor organizirati izbiro strokovno naj-
primernej‰e re‰itve za nameravano gradnjo na
javnem nateãaju. Javni nateãaj je obvezen tudi za
tiste objekte v javni rabi ter tiste stavbe, katerih
investitor je drÏava ali lokalna skupnost in jih
opredeljuje predpis iz drugega odstavka tega
ãlena, oziroma katerih investicijska vrednost pre-
sega 300.000.000 tolarjev.

(2) Javni nateãaj organizira investitor v sodelova-
nju s pristojno poklicno zbornico v skladu s pravil-
nikom o nateãajih, ki ga izda minister, pristojen za
prostorske in gradbene zadeve, in z njim opredeli
objekte oziroma stavbe, za katere je obvezen javni
nateãaj ter podrobneje doloãi postopek priprave
in izvedbe javnih nateãajev.

(3) Izbiro najustreznej‰e variante oziroma stro-
kovno najprimernej‰e re‰itve projektne dokumen-
tacije opravi posebna strokovna ocenjevalna
komisija. Strokovno ocenjevalno komisijo sestav-
ljajo posamezniki, ki jih za ãlane imenuje pristojna
poklicna zbornica ter posamezniki, ki jih za ãlane
imenuje investitor. Strokovna ocenjevalna komisi-

ja mora biti sestavljena tako, da so ãlani, ki jih
imenuje investitor, v veãini in da je v njej zagotov-
ljena prevlada stroke

(4) Izdelavo projektne dokumentacije mora inve-
stitor najprej ponuditi avtorju izbrane nateãajne
re‰itve, ãe ta izpolnjuje pogoje za projektanta. âe
teh pogojev avtor ne izpolnjuje, investitor pod
enakimi pogoji odda izdelavo projektne dokumen-
tacije pravni ali fiziãni osebi, ki take pogoje izpol-
njuje, pri ãemer pa mora pogodbeno zagotoviti
sodelovanje avtorja izbrane nateãajne re‰itve

(5) Avtor izbrane nateãajne re‰itve mora sodelovati
z izbranim projektantom in sicer kot avtor-sodela-
vec, ki projektantu pojasnjuje in po potrebi nadgra-
juje na nateãaju izbrano re‰itev in ki skrbi za skla-
dnost izdelave projektne dokumentacije z nateãaj-
no re‰itvijo, kar potrdi s svojo izjavo o skladnosti.
Pri tem se za doloãitev plaãila stro‰kov avtorja kot
avtorja-sodelavca uporabijo minimalni tarifni pogo-
ji po doloãbah tega zakona. âe pa avtor sodelova-
nje z izbranim projektantom zavrne oziroma se na
njegov poziv ne odzove, se ‰teje, da s projektantom
noãe sodelovati in da se je odpovedal pravici, da s
projektantom sodeluje kot avtor-sodelavec.

(6) âe je investitor naroãnik po predpisih o javnih
naroãilih, se izvedba nateãaja po doloãbah tega
ãlena ‰teje kot izvedba razpisa za oddajo projekt-
ne dokumentacije po predpisih o javnih naroãilih.

V prvem odstavku je doloãena obveznost javnega

nateãaja. Ta velja (1) za vse objekte, ãe je tako dolo-

ãeno v prostorskih predpisih, (2a) za objekte v javni

rabi, katerih definicijo najdemo v 2. ãlenu ZGO-1:

2. ãlen 
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu,
imajo naslednji pomen:
…
1.5. objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je
pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede

na naãin rabe deli na javne povr‰ine in nestano-
vanjske stavbe, namenjene javni rabi;

1.5.1. javna povr‰ina je povr‰ina, katere raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna
cesta, ulica, trg, trÏnica, igri‰ãe, parkiri‰ãe, poko-
pali‰ãe, park, zelenica, rekreacijska povr‰ina in
podobna povr‰ina;

1.5.2. nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi,
je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot je hotel, motel, gostilna in
podobna nastanitvena stavba, banka, po‰ta, urad
in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in
storitve, stavba Ïelezni‰ke in avtobusne postaje,
letali‰ãa in pristani‰kega terminala, postaja Ïiãni-
ce, garaÏna stavba in podobne stavbe za promet
in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knji-
Ïnica, ‰olska stavba in druge stavbe za izobraÏe-
vanje, stavba za bolni‰niãno ali zavodsko oskrbo,
‰portna dvorana, stavba za ãa‰ãenje in opravlja-
nje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska
stavba;

ter (2b) stavbe, ãe je njihov investitor drÏava ali

lokalna skupnost in so opredeljeni v predpisu iz

drugega odstavka 43. ãlena, ali pa je (3) njihova

investicijska vrednost veãja od tristo milijonov

SIT. Ta meja se mnogim zdi za nekatere namerava-

ne gradnje prenizka.

Oãitno je, da obveznost javnega nateãaja ni pred-

videna za veã vrst infrastrukturnih objektov, kot

so vodovodni in kanalizacijski sistemi, elektrovodi,

Ïeleznice in Ïiãnice kot celota, druge komunikacij-

ske napeljave, ãistilne naprave ter podobni objek-

ti. Iz obveznosti javnega nateãaja je torej izvzetih

veliko takih infrastrukturnih objektov, za katere

bomo v Sloveniji v bliÏnji prihodnosti porabili velik

del denarja za javne investicije.

Drugi odstavek doloãa, naj pravilnik o nateãajih

poleg tega, da opredeli objekte oziroma stavbe, za

katere je nateãaj obvezen, ãe je njihova vrednost

manj‰a od tristo milijonov SIT in se gradijo iz jav-

AKTUALNO –  NATEâAJI
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nih sredstev, podrobneje predpi‰e tudi postopek

priprave in izvedbe javnih nateãajev.

Tretji odstavek doloãa, da izbiro na javnem nate-

ãaju opravi strokovna komisija in njen sestav. V

prvem stavku uporabljena zveza strokovno najpri-
mernej‰a re‰itev projektne dokumentacije je

zavajajoãa, saj pri nateãajih ne gre za re‰itev pro-
jektne dokumentacije ampak za re‰itev objekta,

projektna dokumentacija je le naãin prikaza re‰i-

tve. V tem odstavku se kot partner pojavi poklicna

zbornica, ki ima pravico imenovati manj‰i del ãla-

nov kot investitor, ta pa mora pri imenovanju

veãine ãlanov poskrbeti, da bo v komisiji imela

veãino (prevlado) stroka.

Iz ãetrtega odstavka lahko sklepamo, da je edini

namen javnih nateãajev oddaja izdelave projektne

dokumentacije izbranemu avtorju re‰itve, ki jo je

strokovna ocenjevalna komisija izbrala kot naj-

bolj‰o. Besedilo tega odstavka pa posredno pove

tudi to, da ni nujno, da bi nateãajniki izpolnjevali

pogoje za projektanta. Za udeleÏence nateãajev ni

predpisanih nikakr‰nih strokovnih pogojev. âe je

nekdo, ki ni poobla‰ãen inÏenir, izbran, se mora

povezati s poobla‰ãenim inÏenirjem in ‰e takrat

ga mora ta upo‰tevati kot avtorja in se mu podre-

diti. V drugem stavku ni jasno, kaj naj bi pomenilo,

da investitor pod enakimi pogoji odda izdelavo

projektne dokumentacije drugi pravni ali fiziãni

osebi.

V petem odstavku je navedeno, da avtor izbrane

nateãajne re‰itve mora sodelovati z izbranim pro-

jektantom in kako to sodelovanje poteka. V drugem

stavku je predvideno, da bo v minimalnih tarifnih

pogojih ovrednoteno delo avtorja–sodelavca.

Navedeno pa je tudi, da se je avtor v primeru, ãe

sodelovanje z drugim projektantom odkloni, odpo-

vedal pravici sodelovanja kot avtor-sodelavec.

·esti odstavek doloãa, da javni nateãaj nadome-

‰ãa javno naroãilo projektne dokumentacije.

Posredno se tokrat razume, da je glavni namen

nateãaja oddaja izdelave projektne dokumentacije

predlagatelju najbolj‰e idejne re‰itve.

ZGO-1 predvideva v 110. ãlenu naloge ZAPS in IZS v

zvezi z nateãaji:

110. ãlen
(delovno podroãje ZAPS in IZS)

(1) ZAPS opravlja zlasti naslednje naloge: 
…
4. predlaga ministru, pristojnemu za prostorske in
gradbene zadeve, izdajo pravilnika o izvedbi jav-
nih nateãajev za pridobivanje strokovnih re‰itev v

prostorskih aktih ter za urbanistiãne, krajinske in
arhitekturne re‰itve nameravanih gradenj,
…
13. za investitorja pripravi in lahko tudi organizira
izvedbo javnih nateãajev s podroãja urejanja pro-
stora ter arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih
re‰itev in
…
(2) IZS opravlja zlasti naslednje naloge: 
…
4. predlaga ministru, pristojnemu za prostorske in
gradbene zadeve, izdajo pravilnika o izvedbi jav-
nih nateãajev za pridobivanje konstrukcijskih, teh-
nolo‰kih in drugih inÏenirskih re‰itev namerava-
nih gradenj,
…
14. za investitorja pripravi in lahko tudi organizira
izvedbo javnih nateãajev s podroãja gradbenih in
drugih inÏenirskih re‰itev in
…
Zakon obema zbornicama v 4. toãki prvega in dru-

gega odstavka nalaga, da predlagata pristojnemu

ministru izdajo pravilnika o izvedbi javnih nateãa-

jev za strokovne oziroma inÏenirske re‰itve, ki so

v njuni pristojnosti. Posredno je iz teh doloãb raz-

vidno, da je za neko nameravano gradnjo potreb-

no sodelovanje veã disciplin, ni pa jasno, ali gre za

en sam ali dva pravilnika. V 13. toãki prvega

odstavka in v 14. toãki drugega odstavka pa zakon

doloãa naloge zbornic pri pripravi in organizaciji

javnih nateãajev. Pripravo nateãaja mora opraviti

zbornica, organizira pa ga lahko investitor sam ali

pa zanj to opravi zbornica.

Zbornica je v zvezi z nateãaji v ZGO-1 omenjena ‰e

enkrat:

115. ãlen
(skup‰ãina zbornice)

(1) Skup‰ãina zbornice je najvi‰ji organ odloãanja
in ima zlasti naslednje pristojnosti:
…
7. sprejme priporoãila za izvajanje javnih nateãajev,
…
Na prvi pogled je to doloãilo jasno. Ker pa je pred

tem govora o pravilniku, ki naj bi podrobneje ure-

dil to, kar mu je zakon prepustil, ni jasno, kaj naj bi

urejala priporoãila.

Javni nateãaji se pojavljajo tudi v 138. ãlenu, kjer

so na‰tete disciplinske kr‰itve ãlanov zbornice:

138. ãlen
(disciplinske kr‰itve)

…
(2) Disciplinske sankcije so opomin, denarna kazen
in zaãasen odvzem pooblastila z zaãasno izkljuãi-

tvijo iz zbornice ter zaãasna prepoved udeleÏbe
na javnih nateãajih.

V disciplinskem pravilniku bo torej potrebno dolo-

ãiti, kdaj se lahko ãlanu zbornice izreãe prepoved

udeleÏbe na javnih nateãajih in ob tem odgovoriti

na vpra‰anje, kako to prepoved uveljaviti pri

nekom, ki je bil zaãasno izkljuãen iz zbornice in se

na nekem nateãaju pojavi kot avtor, ki ne izpolnju-

je pogojev za projektanta.

Tudi med kazenskimi doloãbami je nekaj takih, ki

se nana‰ajo na nateãaje. Sankcionirani so le pre-

kr‰ki investitorja in njegovih odgovornih oseb:

164. ãlen
(prekr‰ki investitorja)

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 7.000.000
tolarjev se za prekr‰ek kaznuje pravna oseba, ki
po doloãbah tega zakona nastopa kot investitor:
…
19. ãe za izbiro najbolj‰e strokovne re‰itve ne
organizira javnega nateãaja, ãeprav tako doloãa
zakon, prostorski akt ali drug predpis (prvi odsta-
vek 43. ãlena);

20. ãe organizira javni nateãaj v nasprotju z doloã-
bami tega zakona (drugi odstavek 43. ãlena);

21. ãe izdelave projektne dokumentacije najprej ne
ponudi avtorju izbrane nateãajne re‰itve, ãe ta
izpolnjuje pogoje za projektanta (ãetrti odstavek
43. ãlena);

22. ãe ne zagotovi pogodbenega sodelovanja avto-
rja izbrane nateãajne re‰itve na predpisani naãin
(peti odstavek 43. ãlena);
…
(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 130.000 tolar-
jev se za prekr‰ek kaznuje posameznik kot investi-
tor, ãe stori katero izmed dejanj iz prej‰njega
odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 300.000 do 4.000.000
tolarjev se za prekr‰ek kaznuje samostojni podjet-
nik posameznik, ki po doloãbah tega zakona
nastopa kot investitor in stori katero izmed dejanj
iz prvega odstavka tega ãlena.

(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 500.000 tolar-
jev se za prekr‰ek kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori katero izmed dejanj iz prvega
odstavka tega ãlena.
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f Zadnjiã so nateãaji v ZGO-1 omenjeni v 233. ãlenu:

233. ãlen
(obveznost izdaje podzakonskih predpisov)

(1) Izvr‰ilni predpisi, ki jih doloãa ta zakon, so:
…
6. pravilnik o pripravi in izvedbi javnih nateãajev,
ki se ga izda na podlagi drugega odstavka 43.
ãlena;
…
(3) Izvr‰ilni predpisi iz 4., 5., 6. in 7. toãke prvega
odstavka tega ãlena morajo biti izdani najpozneje
v ‰estih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

ZGO-1 v povezavi z nateãaji omenja veã pravilni-

kov, od katerih ‰e nobeden ni sprejet. Rok za izda-

jo pravilnika o javnih nateãajih je Ïe potekel. Pra-

vilnik bi moral biti izdan najkasneje 1. 7. 2003.

Priprava pravilnika o javnih 
nateãajih
Po sprejetju ZGO-1 je Ministrstvo za okolje, prostor

in energijo (MOPE) razpisalo pripravo strokovnih

podlag za veã pravilnikov, ki jih predvideva zakon.

Na razpisu za pravilnik o nateãajih je uspelo pod-

jetje Panprostor in pripravilo osnutek pravilnika. V

skladu s sklepom UO IZS na 79. seji dne 14. 5. 2003

sva se na povabilo MOPE prvih sestankov udeleÏe-

vala z generalno sekretarko IZS mag. Barbaro

·kraba. Preko poletja smo na veã sestankih obrav-

navali veã razliãnih osnutkov. Za enega je bila

opravljena tudi ‰ir‰a medresorska obravnava.

Nato je MOPE pripravilo nov osnutek, na katerega

smo spet pripravili pripombe, 30. 10. 2003 pa je

bilo ugotovljeno, da bi predlog pravilnika po ZGO-1

morali pripraviti zbornici. Pozvani smo bili, naj to

naredimo do 7. 11. 2003. IZS je komisijo za nateãaje

imenovala 23. 10. 2003 in ãlane o imenovanju

obvestila 4. 11. 2003. Za ãlane so bili imenovani

Vladimir Jama (MSS), Borut Zule (MST), mag. Josip

Sadnikar (MSRG) in Tadej Pfajfar (MSGEO). Prve

seje komisije 13. 11. 2003 sta se poleg mene, ki sem

bil imenovan za predsednika (predstavnik MSG),

udeleÏila le zadnja dva. Na poziv MOPE se je 13. 11.

odzvala MSA in mu predloÏila svoj predlog pravil-

nika. Nanj sva pripravila pripombe predstavnika

MSG in MSRG. Pripombe ‰e zbiramo in se dogovar-

jamo za sestanek s predstavniki MSA oziroma

novo ustanovljene ZAPS.

Predlog stali‰ã InÏenirske zbornice
Slovenije o javnih nateãajih
Zato, da bi se javni nateãaji ãimbolj uveljavili, pre-

dlagam, da se pri pripravi pravilnika o javnih nate-

ãajih upo‰teva v nadaljevanju navedena izhodi‰ãa:

Nateãaj ne sme biti bistveno draÏji od drugih

naãinov pridobivanja dokumentacije. Zato je

treba predpisati tako vsebino nateãajnih elabora-

tov, ki bodo jasno dokumentirali predstavljeno

idejo, ne bodo pa zahtevali obseÏnega rutinskega

dela. Podrobnost obdelave nateãajnih predlogov

mora biti niÏja od obdelave idejnih projektov,

mora pa vsebovati vse bistvene dele. Med drugim

tudi oceno stro‰kov izvedbe predlagane re‰itve.

Pri doloãanju vsote nagrad je treba upo‰tevati, da

nateãajniki pri pripravi re‰itev uporabljajo Ïe pri-

dobljene izku‰nje iz sorodnih projektov. Na ta

naãin bodo nateãaji spodbujali mlaj‰e strokovnja-

ke, da se bodo vkljuãevali v izku‰ene in uveljavlje-

ne skupine, kjer bodo svojim sposobnostim

primerno lahko izbolj‰evali Ïe doseÏene rezultate

in raven stroke v skupini ter postopno oblikovali

svoje originalne ideje, temeljeãe na znanju in

izku‰njah. Najveãja nagrada najbolj‰emu na nate-

ãaju mora biti pridobitev izdelave projektne doku-

mentacije in uspe‰no dokonãanje gradnje objekta

ter s tem pridobljene reference.

Vloga zbornic pri pripravi javnih nateãajev

mora biti predvsem vodenje aÏurnih imenikov

tistih inÏenirjev, ki imajo reference pri graditvi

doloãenih vrst objektov in so pripravljeni sodelo-

vati v strokovnih ocenjevalnih komisijah in pri pri-

pravi ter organizaciji javnih nateãajev. Sodelova-

nje zbornic pri pripravi nateãajev naj obsega pri-

pravo predlogov ãlanov strokovnih ocenjevalnih

komisij posameznim investitorjem. Organizacija

nateãajev mora biti predvsem naloga investitor-

jev, ki so neposredno in vsestransko zainteresira-

ni za uspe‰en zakljuãek nateãaja. Le v izjemnih

primerih naj to nalogo opravita zbornici.

Nateãajni predlogi morajo upo‰tevati interdi-

sciplinarnost graditve vseh objektov. Zato

morajo biti nateãajne skupine sestavljene interdi-

sciplinarno, s ãimer bo zajamãena osebna odgo-

vornost za celoto in posamezne dele predlaganih

re‰itev. Enako velja tudi za sestav strokovnih oce-

njevalnih komisij. Zato morata pri pripravi predlo-

gov za sestavo komisij vedno sodelovati obe zbor-

nici.

Omejitve nateãajnikov zaradi povezave z inve-

stitorjem. Zaradi majhnosti Slovenije je treba

predvideti tako sestavo strokovnih komisij, da

bodo lahko komisije delovale brez pomoãi dodat-

nih poroãevalcev in izvedencev. Tako bo pre-

preãeno, da bi sicer potrebne in tudi drugod uvel-

javljene prepovedi sorodstvenih in drugih povezav

‰kodljivo omejevale domaãe nateãajnike.

Loãevanje javnih nateãajev na idejne in pro-

jektne ni v skladu z zakonom. Ker je namen jav-

nih nateãajev pridobitev najbolj‰ih re‰itev, pred-

stavljenih z idejami, in oddaja izdelave projektne

dokumentacije zanje, je loãevanje nateãajev na

idejne in projektne nepotrebno.

Pri uporabi tujih vzorcev pravilnikov je treba

upo‰tevati omejitve, ki jih doloãa ZGO-1. Zato

ni mogoãe neposredno uporabiti vseh doloãb

nem‰kih smernic za nateãaje. Ena izmed bistvenih

razlik je, da se te smernice nana‰ajo na nateãaje,

ZGO-1 pa govori le o javnih nateãajih.

âe se bo ugotovilo, da so doloãbe ZGO-1 v zvezi

z javnimi nateãaji neustrezne ali nejasne, je

treba predlagati in doseãi spremembo zakona

in ne urejati posledic s pravilnikom. Ta prispe-

vek opozarja le na nekatere nejasnosti. Vseskozi

se je treba zavedati, da je pravilnik podzakonski

akt, ki ne more urejati zadev, ki morajo po ustavi

biti urejene z zakonom.

Sklep
Veãina inÏenirskih strok v IZS se pri pripravi pra-

vilnika o javnih nateãajih prviã sreãuje s to proble-

matiko. To je po mojem mnenju tudi eden glavnih

razlog za ne preveã aktivno sodelovanje v Komisiji

za nateãaje IZS. Ne glede na sedanjo zamudo pri

pripravi pravilnika o javnih nateãajih bi bilo treba

njegovi pripravi nameniti ‰e nekaj ãasa. Pri uskla-

jevanju bi se bilo treba najprej posvetiti temeljnim

usmeritvam, ‰ele nato pa pisanju nove razliãice

pravilnika. Pri pripravi pravilnika morajo aktivno

sodelovati vse stroke. Ta prispevek je bil napisan

tudi zato, da bi spodbudil aktivnej‰e sodelovanje v

delu komisije.

AKTUALNO – NATEâAJI
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vinskega spomina neke druÏbe, kvalitetno

oblikovanje je zato tudi del narodove kulture,
■ ekolo‰ka in likovna kakovost naravnega in

grajenega okolja je eno od kljuãnih teÏi‰ã jav-

nega interesa.

Edini postopek, ki v tej posebni zvrsti naroãil pro-

jektov najbolj zanesljivo (ãeprav tudi ta ne vedno

brez vsake teÏave) pripelje do kakovostnega rezul-

tata, je javni ali odprti nateãaj – za arhitekturno

zasnovo, urbanistiãno ali krajinsko ureditev, pa tudi

za mostove, trase cest, ureditve kriÏi‰ã in druge

tehniãne naloge. To je postopek tekmovanja

strokovnih del, v katerem kot najbolj‰o izberejo

tisto re‰itev, ki obeta, da bo zgrajeni objekt ali ure-

ditev v vseh pogledih – funkcionalnem, ekonom-

skem, tehniãnem, likovnem (skozi celotno svojo

dobo trajanja) najugodnej‰i. Zato ni sluãaj, da ga je

43. ãlen ZGO uvedel kot obvezno sestavino javnih

naroãil za ta dela in predpisal, da se za izvedbo

nateãaja sestavi poseben pravilnik. Tega smo imeli

Ïe tudi doslej, le da naj bi novi s podpisom ministra

postal obvezen podzakonski akt.

Po skoraj celoletni pripravi je osnutek, ki ga je MOPE

pripravljeno posredovati v javno obravnavo, sedaj

na mizi. Manjka le ‰e soglasje IZS. Ob tem je njen

predsednik Nateãajne komisije dr. Janez Duhovnik

izrazil vrsto pomislekov, ki jih navaja v ãlanku te

‰tevilke glasila. ZAPS se z nekaterimi strinja, za

veãino pa v nadaljevanju navajam nasprotna stali-

‰ãa in dokaze, ki v zvezi z obravnavanimi problemi

predstavljajo tudi mnenje na‰e zbornice.

(Zaradi laÏjega razloãevanja so pripombe IZS MSA –

ZAPS podãrtane).

1. Organizacija nateãajev mora biti predvsem nalo-

ga investitorjev, ki so neposredno in vsestransko

zainteresirani za uspe‰en zakljuãek nateãaja. Le

v izjemnih primerih naj to nalogo opravita zbor-

nici.

Dolgoletne izku‰nje, spoznanja zadnjih desetih let,

pa tudi najbolj sveÏi dogodki so dokaz za ravno

nasprotno trditev: tudi investitorji, ki so vsakodnev-

no v stiku z naroãanjem in vodenjem projektov pri

pripravi nateãajev nehote delajo tak‰ne napake, da

imajo tako Ïirija kot strokovne sluÏbe zbornice

zaradi njih velike teÏave. Zato je smiselno organiza-

cijo nateãajev prepustiti tistim, ki imajo ali pa si

bodo s stalnim organiziranjem pridobili izku‰nje z

njimi. Od teh je zbornica gotovo za to najbolj uspo-

sobljena, saj je njena naloga spremljati delo svojih

ãlanov projektantov, ki v zvezi z nateãaji nastopajo

v vseh vlogah.

2. Nateãajni predlogi morajo upo‰tevati interdisci-

plinarnost graditve vseh objektov …

Zato morata pri pripravi predlogov za sestavo

komisij vedno sodelovati obe zbornici.

Eden veãjih stro‰kov nateãaja je plaãilo za delo Ïiri-

je, zato je smiselno – tako predlaga tudi dr. Duhovnik

– da je to ãim cenej‰e in torej Ïirija ãim manj‰a. Ker

mora imeti investitor v njej veãino, ostaja za ãlane,

ki jih vanje doloãa strokovna zbornica pri veãini

nateãajev 2 – 3 mesta. Dogovorjeno je Ïe, da mora

imeti najveã besede v Ïiriji tista stroka, ki nosi tudi

najveãjo teÏo nateãajne re‰itve. Pri nateãajih za

javne in druge stavbe so to torej arhitekti, ãe gre za

objekt, ki je urbanistiãno pomemben (in tak‰nih je

veliko) tudi urbanist, ‰e za krajinske arhitekte veli-

kokrat zmanjka prostora. âe bi hoteli v Ïirije vkljuãiti

‰e strokovnjake drugih strok, bi Ïe Ïirije za manj‰e

stavbe narasle na veã kot 10 oseb. Zato je povsod

uveljavljena praksa, da se te strokovnjake, ki imajo v

anglosa‰kem svetu povsem odgovarjajoã izraz »pro-

jektanti konzultanti«, povabi k ocenjevanju projek-

tov kot izvedence. âe bi hoteli te doloãati v posame-

znih matiãnih sekcijah IZS, bi morala vsaka od njih

imeti stalno komisijo za tak‰na imenovanja, vendar

je zelo velika nevarnost, da bi to organizacijo nate-

ãajev zelo upoãasnilo. Investitorji, zlasti tisti z jav-

nim denarjem, pa se zaradi zamotanega financiranja

za nateãaj najveãkrat odloãijo v zadnji minuti in jim

gre za vsak trenutek.

3. Zaradi majhnosti Slovenije je treba predvideti

tako sestavo strokovnih komisij, da bodo lahko

komisije delovale brez pomoãi dodatnih poroãe-

valcev in izvedencev.

AKTUALNO –  NATEâAJI

Nateãajni pravilnik ob 
koncu leta 2003

mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.
Komisija MSA za nateãaje

NAROâILA ZA STORITVE PROJEKTANTOV SO

POMEMBEN DEL JAVNIH NAROâIL TER

NAROâIL PRIVATNIH PODJETIJ IN DRUÎB.

ZLASTI PRIVATNE INVESTICIJE SO V

ZADNJEM DESETLETJU MOâNO SPREMENILE

IZGLED SLOVENIJE. NE VEDNO NA BOLJE IN

SLOVENIJA SE V NEKATERIH PREDELIH ÎE

PRIBLIÎUJE KAOTIâNEMU IZGLEDU BOLJ

OBREMENJENIH PREDELOV SOSEDNJIH

DRÎAV, ZLASTI ITALIJE.

Z
ato bo morala slovenska druÏba spremeniti

svoj odnos do urejanja prostora, ki je danes

veãinoma ‰e na robu zanimanja javnosti

(razen kadar gre za neposredno bliÏino lastnega

bivali‰ãa) in se pribliÏati spoznanjem, do katerih so

pod pritiskom nekaterih Ïe preÏivetih in grozeãih

ekolo‰kih katastrof pri‰le vlade in prebivalci napre-

dnej‰ih drÏav Evropske unije Ïe pred ãasom. Ta so

zlasti naslednja:
■ ob izpolnjevanju bistvenih zahtev do gradbe-

nega objekta, ki so osnova kakr‰nekoli kvali-

tetne gradnje, so ohranjenost in urejenost

krajine, harmoniãen izgled zunanjega, javne-

ga prostora naselij in kakovostno oblikovanje

vseh vrst objektov tista ogledala, ki najbolj

neposredno kaÏejo doseÏeno stopnjo eko-

nomskega razvoja neke druÏbe pa tudi njeno

kulturno raven,
■ kvalitetno urejen prostor danes Ïe preteÏne-

mu delu prebivalstva pomeni eno od temelj-

nih bivanjskih vrednot, hkrati pa v deÏelah z

izrazitim turistiãnim potencialom (med katere se

uvr‰ãa tudi Slovenija), predstavlja tudi opri-

jemljivo ekonomsko kategorijo,
■ trajnostni razvoj postaja edina mogoãa usme-

ritev: hkrati s spodbujanjem novega razvoja

moramo zato dejavno varovati naravno in kultur-

no dedi‰ãino,
■ urejanje in oblikovanje prostora ter objektov

v njem skupaj z literaturo, glasbo in drugimi

umetnostmi ustvarja temeljne plasti zgodo- f
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f Ta Ïelja je v nasprotju s teÏnjo dr. Duhovnika po ãim

cenej‰ih nateãajih (s katero se sicer naãelno strin-

jamo). Nemogoãe je namreã dobiti kvalitetne ãlane

Ïirije za pogosto zelo teÏa‰ko, hkrati pa tudi izje-

mno odgovorno delo – pregledovanje vseh detajlov

in podatkov vsakega nateãajnega elaborata. Do

tak‰ne delitve dela, da namreã poroãevalci ãlanom

Ïirije pripravijo pregleden material za to, da se ti ne

ukvarjajo z osnovnimi preverjanji, temveã na osnovi

lastnih izku‰enj lahko ãim bolj kvalitetno ocenjujejo

in izbirajo, je pri‰lo po letih poskusov po vsem

svetu in ni razloga, da bi prakso, ki je hkrati tudi

najbolj gospodarna, opustili.

4. Loãevanje javnih nateãajev na idejne in pro-

jektne ni v skladu z zakonom. Ker je namen

javnih nateãajev pridobitev najbolj‰ih re‰itev,

predstavljenih z idejami, in oddaja izdelave pro-

jektne dokumentacije zanje, je loãevanje nateãa-

jev na idejne in projektne nepotrebno.

âe v zakonu zgornje delitve ni, to ‰e ne pomeni, da

ta ne obstaja (saj tudi ni podrobno opisana vsebina

projektne dokumentacije, za to so pravilniki).

Pogosto, zlasti pri urbanistiãnih in krajinskih zasno-

vah, naroãnik i‰ãe osnovno usmeritev, ne da bi imel

v naãrtu Ïe konkretno izvedbo naãrtov. Idejni naãrti

so tudi velikokrat, zlasti pri veãjih kompleksih, prva

stopnja v procesu naãrtovanja (naslednja je pogo-

sto projektni nateãaj na osnovi spoznanj iz prve

stopnje) in so povsod v svetu sestavni del nateãaj-

ne prakse.

5. Pri uporabi tujih vzorcev pravilnikov je treba

upo‰tevati omejitve, ki jih doloãa ZGO-1. Zato

ni mogoãe neposredno uporabiti vseh doloãb

nem‰kih smernic za nateãaje. Ena izmed bistve-

nih razlik je, da se te smernice nana‰ajo na nate-

ãaje, ZGO-1 pa govori le o javnih nateãajih.

Tudi tu velja uvodna opomba k prej‰nji trditvi. Res

pa je tudi, da je pri izrazu »javni nateãaji« nekoliko

zmede. Mnogi javni nateãaj zamenjujejo z razpisom

javnega naroãila ali vsaj z nateãajem, ki ga razpisu-

je nekdo, ki upravlja z druÏbenim denarjem in je

zanj izvedba javnega naroãila obvezna. Veãina arhi-

tektov javni nateãaj enaãijo z odprtim nateãajem (

offener Wettbewerb, open competition), vsekakor

pa je za nas smiselno, da se naslonimo na izku‰nje

iz tiste drÏave, v kateri je nateãajna praksa najbolj

uveljavljena in dodelana.

6. Veãina inÏenirskih strok v IZS se pri pripravi pra-

vilnika o javnih nateãajih prviã sreãuje s to pro-

blematiko. To je po mojem mnenju tudi eden

glavnih razlogov za ne preveã aktivno sodelova-

nje v Komisiji za nateãaje IZS. Ne glede na seda-

njo zamudo pri pripravi Pravilnika o javnih nate-

ãajih bi bilo treba njegovi pripravi nameniti ‰e

nekaj ãasa. Pri usklajevanju bi se bilo treba naj-

prej posvetiti temeljnim usmeritvam, ‰ele nato

pa pisanju nove razliãice pravilnika. Pri pripravi

pravilnika morajo aktivno sodelovati vse stroke.

Ta prispevek je bil napisan tudi zato, da bi spod-

budil aktivnej‰e sodelovanje v delu komisije.

Tudi nem‰ki pravilnik predvideva nateãaje za vse

stroke. To pa ‰e ne pomeni odveze za tiste, ki se

doslej za to podroãje niso zanimali ali so nateãaje

celo odklanjali. ·e manj je to lahko izgovor za

zamudo, celo pa ne razlog za nadaljnje zaviranje

sprejemanja pravilnika. Sedanji predlog bo v vsa-

kem primeru ‰e najmanj en mesec v obravnavi in je

ãasa dovolj, da vsakdo, ki se doslej ‰e ni vkljuãil v

razpravo, pa si to nenadoma zaÏeli, to lahko tudi

stori. Zato predlagamo, da MOPE pravilnik tak‰en,

kakr‰en je danes, po‰lje v nadaljnjo obravnavo.

Zaradi ãakanja na pravilnik je bilo Ïe do danes

napravljene dovolj ‰kode.

Po vsem tem Ïelim opozoriti ‰e na nekaj zanimivih

dejstev o nateãajih, zakonodaji in gradnji:

1. nesporni cilj Zakonov o graditvi objektov kot tudi

Zakona o javnih naroãilih je zagotoviti ãim bolj‰o

kakovost konãnega rezultata – naroãila projekta,

kar je v tem primeru gradbeni objekt ali ureditev

– ob ãim manj‰em stro‰ku oziroma obremenitvi

drÏavnega, obãinskega ali privatnega plaãnika.

2. napredne zahodne druÏbe pri tem ne gledajo veã

samo na ãim niÏjo ceno zaãetne investicije, tem-

veã na kumulativni stro‰ek objekta – torej z nje-

govim obratovanjem in vzdrÏevanjem vred – v

celotni njegovi predvideni (oziroma predraãun-

ski) Ïivljenjski dobi1. Znano je, da predstavljajo

vsi nadaljnji izdatki veãkratni mnogokratnik

zaãetne investicije2. Stro‰ki projektiranja posta-

nejo v celotnem se‰tevku nepomembni, saj v

njem zna‰ajo kak procent ali ‰e manj, za celoten

rezultat pa nikakor ni nepomemben njihov vpliv.

Znan je namreã dvojni diagram: z rastoão krivu-

ljo kumulativnih stro‰kov investicije v ãasu nje-

nega izvajanja in s skoraj simetriãno padajoão

krivuljo vpliva sprejetih odloãitev na njeno konã-

no ceno ter kakovost izvedbe. Odloãitve sprejete

v zaãetnih fazah priprave in projektiranja kakr‰-

negakoli objekta imajo, kot vemo, na njegovo

zasnovo, izgled in ekonomiko najveãji vpliv.

3. Da bi si drÏavna uprava zagotovila pregled nad

porabo javnega denarja, imajo npr. v ZRN vsem

obãinskim upravam z zveznim zakonom naloÏe-

no obvezo, da po zakljuãku vsake javne investici-

je predloÏijo obraãun po DIN 2763, kar omogoãa

absolutno primerljivost izdatkov po vsej drÏavi.

Ti obraãuni so javnosti dostopni, na njihovi osno-

vi pa nekateri privatni in‰tituti izdajajo letne pri-

merjalne preglede vrednosti posameznih stavb-

nih tipov glede na velikost in lokacijo4, ki tako

potencialnemu naroãniku kot projektantom daje

zanesljivo osnovo za preliminarno oceno investi-

cije. Podobno statistiko bi brez veãjih dodatnih

stro‰kov lahko uvedli tudi pri nas, strokovnjake

za nadaljnjo obdelavo pa tudi imamo!

4. Kljub teÏnji po liberalizaciji v mednarodnem pro-

metu storitev znotraj EU, so v ZRN, Italiji, Franciji

in v veã drugih zahodnoevropskih drÏavah ‰e

vedno v veljavi ceniki projektnih storitev5, ki so

za vsa javna naroãila obvezni, za ostale naroãni-

ke pa predstavljajo bolj ali manj veljavno orien-

tacijo, ki se je veãina drÏi.

Pri zagovarjanju obveznih cenikov sta za omenjene

drÏavne uprave kljuãni dve izhodi‰ãi:
■ javni interes, ki ga predstavlja skrb za okolje v

ekolo‰kem, energetskem, trajnostno razvojnem

in vizualnem pogledu: zaradi tega temeljnih

strokovnih odloãitev o nadaljnjem razvoju pro-

stora ni mogoãe prepustiti povsem nakljuãni

izbiri strokovnjakov, kar bi se zgodilo, ãe bi na

tem podroãju obveljala ãista trÏna logika in
■ za‰ãita potro‰nika: najveãje moÏno varãevanje

pri gradnji6 omogoãa dober projekt, njegova kva-

liteta ni le v korist neposrednega naroãnika,

temveã je tudi v temeljnem javnem interesu;

zato drÏava z Zakonom o graditvi objektov pred-

pisuje izpolnjevanje takoimenovanih »bistvenih

lastnosti« objekta, kot so trdnost, poÏarna in

vsakr‰na druga varnost, itd., z Zakonom o ureja-

nju prostora in naselij pa ustrezno obliko objekta

in njegovo umestitev v prostor. Zadostno kako-

vost projektov je mogoãe doseãi samo z organi-

zirano stroko in s podrobno razãlenitvijo potreb-

nih opravil, ki jo spremlja ustrezna delitev celot-

nega honorarja. Slednji po dolgoletnih izku‰njah

predstavlja tisti minimum nadomestila za oprav-

ljeno delo, ki sploh omogoãa, da so naloge dobro

izvedene. Le tako pripravljen pregled delovnih

nalog in njihovih faz pa edini daje potro‰niku

transparentnost vpogleda v naroãilo, ki je tudi

eden glavnih ciljev ZJN.

âeprav si je evropski komisar Komisije za konkuren-

co g. Mario Monti za to zelo prizadeval, Evropska

komisija ni podprla prepovedi cenikov za storitve

svobodnih poklicev, pod pogojem, da so bili ti spre-

jeti v zakonitih politiãnih okvirih7. Komisarka gene-

ralne direkcije »Skupni evropski trg« ga. dr. Fröhlin-

ger je8 posebej opozorila, da v Bruslju ne bo teÏav z

uzakonjenimi tarifnimi pravilniki. Na‰a najvaÏnej‰a

naloga je zato prepriãati odloãujoãe, da bo nas-

tajajoãi novi, ostalim evropskim pravilnikom o

doloãitvi nadomestila za opravljeno delo prilagojeni

predpis tudi v na‰i drÏavi kot podzakonski akt

sprejela vlada.

AKTUALNO – NATEâAJI
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Ob tem je potrebno posebej opozoriti na pra-

kso, ki je npr. v HOAI podrobno opisana v 10.

ãlenu9, in sicer, da se cene projektov doloãajo

sproti: za idejni projekt na osnovi preliminarne

ocene stro‰kov, za nadaljnje stopnje projektov

pa na osnovi ãedalje toãnej‰ih predraãunov ozi-

roma na osnovi konãnega obraãuna; na ta naãin

ni nihãe o‰kodovan, saj se plaãa le dejansko

opravljeno delo na osnovi njegove resniãne

vrednosti!! Tak pristop tudi zmanj‰uje pomen

prve ocene investicije, ki jo na‰i naroãniki po

ZJN najveãkrat namenoma zniÏujejo, da bi s tem

dosegli niÏje cene projektov! Zato moramo

ustrezen ãlen dodati tudi v nove dopolnitve ZJN.

Ni razloga, da praksa iz ZRN ne bi bila mogoãa

tudi pri nas.

Onemogoãanje moÏnosti za normalno delo in

vsaj minimalni razvoj inÏenirskih strok10 v

na‰i majhni ekonomiji – ki je Ïe danes pod veli-

kim pritiskom sorodnih strok v moãnej‰ih in

razvitej‰ih drÏavah, z na‰im vstopom v EU pa se

bodo ti pritiski le ‰e veãkrat poveãali – je eko-

nomsko in politiãno nadvse kratkovidno rav-

nanje. Dovolj grenko izku‰njo imamo Ïe v dose-

danjih letih tranzicije, ki je poleg nekaterih kljuã-

nih slovenskih podjetij in njihovih razvojnih

oddelkov uniãila (z nekaj izjemami) tudi vsa

veãja projektivna podjetja. âe se ne bomo v teh

nekaj mesecih, ki so nam ostali, s sprejemom

ustreznih podzakonskih aktov – beri nateãajne-

ga pravilnika in cenika inÏenirskih storitev –

vsaj delno pribliÏali znanju in opremljenosti

strok v EU, bomo tudi na podroãju urejanja pro-

stora in vseh inÏenirskih dejavnosti v njem

postali ena od vzhodnih provinc zdruÏene

Evrope.

1 angl.: total lifetime cost
2 ki jo – zlasti pri proizvodnih objektih – lahko ‰e za nekaj-

krat preseÏejo posredni stro‰ki ‰kodljivih vplivov na oko-
lje

3 DIN 276 Kosten von Hochbauten – obraãun stro‰kov viso-
kih gradenj: predpisuje podrobno razdelitev vseh stro-
‰kov za pripravo in izvedbo gradnje ter vgrajene in funk-
cionalne opreme na logiãne in pregledne sklope. V RS
imamo primerljivi SIST.

4 Povpreãni stro‰ki za 1 m2 se namreã z velikostjo objekta
manj‰ajo, kar precej pa se razlikujejo med posameznimi
zveznimi deÏelami in med veãjimi mesti ter manj‰imi
kraji.

5 V ZRN je to HOAI, Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure, ki doloãa cenovne razpone za storitve vseh
inÏenirjev, katerih delovanje se odraÏa v fiziãnem pro-
storu.

6 in v celotnem Ïivljenjskem ciklusu objekta – spomnimo
se samo ru‰evin v zadnjih potresih v Turãiji.

7 HOAI npr. je sprejel nem‰ki zvezni parlament,
8 na prireditvi «Svobodni poklici: politiãni pomen in dru-

Ïbeni poloÏaj na Evropskem skupnem trgu« dne 18.9.2001
v Bruslju,

9 v (2) odstavku: 1., 2., 3.,
10 ki bi bile primerljive s tistimi v ostalih drÏavah EU

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

·tevilka: 351-00-424/2003

Datum: 7. 10. 2003

Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom nas seznanjate, da ob izva-

janju svoje dejavnosti, poslovanja z nepremiãnina-

mi z namenom zagotavljanja javnega interesa in

zagotavljanja stanovanj tako za trg kot najem,

skupaj z obãinami, in sicer tako z nakupom kot z

gradnjo, ugotavljate, da upravne enote ob izdaja-

nju gradbenih dovoljenj nemalokrat posveãajo

premajhno pozornost presoji, ali predloÏeni pro-

jekti izpolnjujejo tudi zahteve 8.b ãlena prej‰njega

ZGO oziroma 17. ãlena sedanjega ZGO-1 glede zago-

tavljanja neoviranega gibanja funkcionalno ovira-

nih oseb, zaradi ãesar se gradijo veãstanovanjske

stavbe, ki ne izpolnjujejo navedenih zakonskih

zahtev. Ker tak‰na, kot navajate, ãeprav ne veãin-

ska praksa vsekakor ni sprejemljiva, nam predla-

gate, da tukaj‰nje ministrstvo na podlagi 48. ãlena

ZDU izda upravnim enotam ustrezno navodilo za

izdajanje gradbenih dovoljenj za veãstanovanjske

stavbe z veã kot desetimi stanovanji.

V tej zvezi odgovarjamo:

Uvodoma nam dovolite, da se vam naprej za va‰o

skrb, da bi bil za veãstanovanjske stavbe zagotov-

ljen neoviran dostop, vstop in uporaba, kot to tudi

sicer predpisuje zakon o graditvi objektov, zahva-

ljujemo.

Hkrati sporoãamo, da je tukaj‰nje ministrstvo

nameravalo takoj po izidu podzakonskega predpi-

sa o zahtevah za tak‰no zagotavljanje, ki ga pred-

videva ZGO-1, ne samo za veãstanovanjske objek-

te, ampak tudi za doloãene objekte v javni rabi, z

ustrezno okroÏnico obvestiti ne samo upravne

enote, ampak tudi obãine o njihovih obveznostih.

Z omenjenim predpisom - pravilnikom o zahtevah

za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in

uporabe objektov v javni rabi ter veãstanovanjskih

stavb - je namreã doloãeno, da se morajo zahteve

za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in

uporabe navedenih objektov upo‰tevati ne samo

pri projektiranju, izdaji gradbenih dovoljenj, izva-

janju del in izdajah uporabnih dovoljenj, ampak

tudi pri prostorskem naãrtovanju. Zato je z njim

doloãeno, da morajo biti prostorske ureditve pro-

metne infrastrukture naãrtovane, objekti, ki mora-

jo biti brez ovir pa morajo biti projektirani tako, da

omogoãajo uporabo vsem ljudem, ne glede na

stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti.

Ker pa je bil omenjeni pravilnik Ïe koncem novem-

bra t.l. potrjen na pristojni vladni sluÏbi (za zako-

nodajo), vas tudi obve‰ãamo, da je pravilnik na‰

minister Ïe podpisal in smo ga zato tudi Ïe posre-

dovali navedeni sluÏbi, da odredi njegovo objavo v

Uradnem listu Republike Slovenije. Ko pa bo pra-

vilnik objavljen v uradnem glasilu in bo zaãel vel-

jati, pa bomo tudi poskrbeli, da bo pravoãasno

objavljen tudi na spletnih straneh na‰ega ministr-

stva, hkrati pa bomo z ustrezno okroÏnico o nje-

govem obstoju seznanili tudi vse obãine in uprav-

ne enote, slednjim pa tudi naroãili, kako ga je

potrebno ob izdajah gradbenih in uporabnih dovo-

ljenj uporabljati. OkroÏnico pa bomo seveda posla-

li tudi na InÏenirsko zbornico Slovenije in ji naroãi-

li, da mora z njim seznaniti vse projektante, zlasti

pa arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske

naãrtovalce.

Ker priãakujemo objavo pravilnika o zahtevah za

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in upo-

rabe objektov v javni rabi ter veãstanovanjskih

stavb v Uradnem listu Republike Slovenije vsak

ãas, izkori‰ãamo ta dopis tudi zato, da z njim

seznanimo InÏenirsko zbornico Slovenije, ki ji tudi

naroãamo, da seznani svoje ãlane, da se mora

neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb v

projektni dokumentaciji zagotavljati Ïe vse od leta

1996, to je neposredno na podlagi ‰e vedno veljav-

nega Pravilnika o projektiranju brez grajenih ovir

(Uradni list SRS, ‰t. 92/99).

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
DrÏavni podsekretar v ministrstvu

Zadeva: ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA GIBANJA FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB



·tevilka: 351-00-12/2002

351-00-8/2003

Datum: 12. 11. 2003

Spo‰tovani gospod Brezovar, 

glavni in‰pektor RS za delo!

Z navedenim dopisom nas seznanjate, da naj bi bila

na spletnih straneh doloãene poklicne zbornice

(Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) objav-

ljena tudi dva osnutka pravilnikov, ki ju predvideva

ZGO-1, to je Pravilnik o oznaãitvi in ureditvi gradbi-

‰ãa, o dnevniku izvajanja del ter o zagotavljanju

sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in Pravilnik

o podrobnej‰i vsebini projektne in tehniãne doku-

mentacije, in ki naj bi bila tik pred sprejetjem. Ker

pa ugotavljate, da se poizku‰a v obeh predpisih

obveznosti, ki jih naroãniku nalaga Direktiva Sveta

92/57/EEC, preloÏiti na izvajalce, in je tako v naspro-

tju z njo varnostni naãrt izloãen iz projektne doku-

mentacije, nam predlagate, da se na‰emu ministru

predlaga uskladitev obeh predpisov z zahtevami

direktive in tudi Uredbe Vlade o zagotavljanju var-

nosti in zdravja pri delu na zaãasnih in premiãnih

gradbi‰ãih, ker da boste morali v nasprotnem skla-

dno z doloãilom 14. ãlena Direktive sveta 92/75/EEC,

o razlogih za njeno neizvajanje poroãati komisiji

Evropske unije.

V tej zvezi odgovarjamo:

1. Uvodoma je potrebno pojasniti, da oba podza-

konska predpisa oziroma pravilnika tukaj‰nje

ministrstvo ‰e zdaleã ni pripravilo s tak‰no obli-

ko in vsebino, da bi ju Ïe bilo mogoãe posredova-

ti v medresorsko usklajevanje, ‰e manj pa v pod-

pis na‰emu ministru in soglasje resornim mini-

strom, ter da vse do va‰ega dopisa nismo bili

seznanjeni, da ima Zbornica za arhitekturo in

prostor, ki ‰e sploh ni ustanovljena in tudi ‰e ni

zaãela s poslovanjem, na svojih spletnih straneh

objavljene neke delovne verzije obeh pravilnikov,

ki pa jih ni pripravilo tukaj‰nje ministrstvo,

ampak njegovi zunanji izvajalci in katere tukaj‰-

nje ministrstvo ne samo, da jih ni potrdilo kot

ustrezne, ampak je veãini njihovih doloãb, ko so

mu bile predstavljene nasprotovalo. Zato samo

tako, ko smo prejeli va‰ dopis, pri InÏenirski

zbornici Ïe intervenirali in ji naroãilo, da oba

osnutka, ki povzroãata zmedo in nejasnosti, brez

odla‰anja sname s svojih spletnih strani.

2. Nadalje pojasnjujemo, da je tukaj‰nje ministrstvo

Ïe pred veã kot pol leta, ker od zunanjih izvajal-

cev, ki so bili sicer izbrani v skladu s predpisi o

javnih naroãilih, ni prejelo tak‰nih gradiv, na

MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja
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Zadeva: PRAVILNIKA, KI JU PREDVIDEVA ZGO-1

- PRAVILNIK O OZNAâITVI IN UREDITVI GRADBI·âA, O DNEVNIKU IZVAJANJA DEL TER O

ZAGOTAVLJANJU SPROTNE KONTROLE GRADBENIH KONSTRUKCIJ;

- PRAVILNIK O PODROBNEJ·I VSEBINI PROJEKTNE IN TEHNIâNE DOKUMENTACIJE

podlagi katerih bi bilo mogoãe pripraviti oba, za

zagotavljanje varne in zanesljive gradnje ‰e kako

pomembna predpisa z vsebino, ki bi bila v skladu

z tovrstnimi evropskimi predpisi, oba pravilnika

zaãelo samo pripravljati, da smo v oba pravilnika

vnesli vse to, na kar ste nas z obravnavanim

dopisom opozorili in da bosta oba pravilnika, ko

bosta dokonãana, najprej kot osnutek posredo-

vana v medresorsko usklajevanje, torej tudi na

va‰e ministrstvo. ·ele po konãani medresorski

uskladitvi pa bomo posredovali oba pravilnika v

podpis na‰emu ministru in nato ‰e v soglasje

resornim ministrom oziroma ministricam. Z ZGO-

1 je namreã doloãeno, da izda oba obravnavana

izvr‰ila predpisa minister za okolje, prostor in

energijo v soglasju s tistimi ministri oziroma

ministricami, v katerih delovno podroãje sodi

posamezna vrsta objektov.

3. V oba pravilnika bodo zato vgrajene doloãbe,

katere ste v dopisu posebej izpostavili oziroma

jih, po podrobni analizi obravnavane direktive,

pojasnili, zakaj da morajo naroãniki Ïe v fazi pri-

prave na gradnjo upo‰tevati temeljna naãela var-

nosti in zdravja pri delu in sicer, ko se odloãajo o

arhitektonskih, tehniãnih in organizacijskih vidi-

kih ter ko se odloãajo o ãasu potrebnem za

izvedbo del.

4. Zlasti iz pravilnika o podrobnej‰i vsebini projekt-

ne in tehniãne dokumentacije bo zato jasno raz-

vidno, da mora naroãnik (oz. zanj tudi projek-

tant) upo‰tevati temeljna naãeta varnosti in

zdravja pri delu pri snovanju in projektiranju

objekta in sicer tako, da bo objekt moÏno na

varen naãin zgraditi, uporabljati in tudi vzdrÏeva-

ti. Ker pa je varnostni naãrt po direktivi prav tako

obveznost naroãnika, bo moral projektant z var-

nostnim naãrtom dokazati, da je tak‰na temeljna

naãela pri projektiranju upo‰teval oziroma z njim

dokazal, da bo objekt moÏno, na kak‰en naãin, ob

upo‰tevanju katerih ukrepov ter v kak‰nem ãasu

zgraditi na varen naãin, da bosta v ãasu gradnje

zagotovljena varnost in zdravje vseh udeleÏen-

cev pri gradnji. Zato bo varnostni naãrt seveda

obvezen (sestavni) del projektne dokumentacije,

za katero bodo s svojimi podpisi in identifikacij-

sko ‰tevilko jamãili odgovorni vodja projekta in

odgovorni projektanti, da so v projektu upo‰te-

vani tudi posebni predpisi, ki doloãajo ukrepe za

varnost in zdravje pri delu, kot to nalaga naroã-

niku Direktiva Sveta 92/57/EEC, projektantom pa

tudi 7. toãka tretjega odstavka 48. ãlena ZGO-1.

5. Tukaj‰nje ministrstvo se pridruÏuje va‰im ugoto-

vitvam, da direktiva 92/57/EEC sploh ne bi bila

potrebna, ãe bi bila varna gradnja objektov v

rokah in odgovornost zgolj izvajalca (oz. deloda-

jalca). Tudi tukaj‰nje ministrstvo meni, da je

odgovornost delodajalcev za zagotovitev varno-

sti pri delu povsem ustrezno opredeljena Ïe v

direktivi 89/391/EEC oz. v zakonu o varnosti in

zdravju pri delu. Povsem pa se je potrebno zato

tudi strinjati tudi z va‰imi ugotovitvami, da je

vãasih projekt sicer res mogoãe realizirati ob

uporabi razliãnih tehnologij, vendar pa da mora

projektant vseeno ugotoviti (in dokazati), ali vse

tehnologije tudi zagotavljajo varnost in zdravje

delavcev pri gradnji. Zato tudi mi menimo, da bo

moral biti v primerih, ko se zaradi odprtosti jav-

nega naroãila dopu‰ãa razliãne tehnologije, var-

nostni naãrt obdelan s poznanimi tehnolo‰kimi

postopki (variantno), po potrebi pa tudi v veã

fazah.

Z namenom, da v bodoãe ne bi prihajajo do nepo-

trebnih zapletov oziroma nejasnosti, seznanjamo z

na‰im mnenjem tudi InÏenirsko zbornico Slovenije,

vkljuãno z ZAPS v ustanavljanju, ter jima naroãamo,

da z na‰imi stali‰ãi o obvezni uporabi obravnavanih

direktiv tudi pri izdelovanju projektne dokumentaci-

je seznanita vse svoje ãlane – odgovorne projektan-

te naãrtov arhitekture, naãrtov krajinske arhi-

tekture in drugih naãrtov, ki pridejo v po‰tev pri

projektiranju doloãene vrste objektov.

Hkrati pa vas tudi obve‰ãamo, da bo na osnutek in

na predlog obeh pravilnikov ‰e dovolj ãasa za pre-

gledovanje besedila in dajanje pripomb, saj morajo

biti pred sprejemom obeh, to je Pravilnika o oznaãi-

tvi in ureditvi gradbi‰ãa, o dnevniku izvajanja del

ter o zagotavljanju sprotne kontrole gradbenih kon-

strukcij in Pravilnika o podrobnej‰i vsebini projekt-

ne in tehniãne dokumentacije, in ki sta trenutno ‰e

v fazi priprave, pridobljena soglasja resornih mini-

strov torej tudi ministra za delo, druÏino in socialne

zadeve.

Za va‰o skrb, da podzakonski akti ne bi bili v nas-

protju s predpisi EU, pa se vam tudi sicer zahva-

ljujemo.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
Sekretar



03/2003 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 13

REPUBLIKA SLOVENIJA

MNISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 47 87 400 Telefaks: (01) 47 87 422

·tevilka: 351-00-5/2002

Datum: 15. 10. 2003

Vsem obãinam

Vsem upravnim enotam

InÏenirski zbornici Slovenije

Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije v

ustanavljanju

Zadeva: ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA

DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE OBJEKTOV V

JAVNI RABI TER VEâSTANOVANJSKIH STAVB

Spo‰tovani!

Obve‰ãamo vas, da je minister za okolje, prostor

in energijo, na podlagi 20. ãlena Zakona o graditvi

objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02) in 5. toãke

prvega odstavka 3. ãlena Zakona o urejanju pro-

stora (Uradni list RS, ‰t. 110/02, 8/03-popr. in

58/03-ZZK-1), dne 25. 9. 2003 izdal Pravilnik o zah-

tevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vsto-

pa in uporabe objektov v javni rabi ter veãstano-

vanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in

da je ta Pravilnik objavljen v Uradnem listu

Republike Slovenije, ‰t. 97/03 z dne 10. 10. 2003,

kar pomeni, da zaãne veljati 25. 10. 2003.

Ker je s 6. ãlenom pravilnika doloãeno:

1. da mora biti zagotovljen neoviran dostop do

objektov, ki morajo biti brez ovir, z izdelavo in

sprejemanjem vseh vrst izvedbenih prostor-

skih aktov in sicer tistih njihovih sestavin, ki se

nana‰ajo na prostorske ureditve prometne

infrastrukture, re‰itve prostorskih ureditev

prometne infrastrukture pa da morajo biti

tak‰ne, da se lahko na njihovi podlagi gradijo

tak‰ne javne povr‰ine, namenjene pe‰cem, ki

so brez grajenih in komunikacijskih ovir, na

podlagi prvega odstavka 64. ãlena Zakona o

drÏavni upravi (Uradni list RS, ‰t. 52/02 in

56/03, v nadaljevanju: ZDU-1) naroãamo obãi-

nam, da zgoraj cit. doloãbe in tiste doloãbe

Pravilnika, ki so v zvezi z njimi, obvezno

upo‰tevajo ob pripravah in sprejemanju lastnih

izvedbenih prostorskih aktov;

2. da morajo biti neoviran dostop, vstop in upora-

ba objektov, ki morajo biti brez ovir, zagotov-

ljeni z izdelavo projektne dokumentacije, z

izdajo gradbenih dovoljenj za tak‰ne objekte, z

gradnjo oziroma izvajanjem del ter vzdrÏevan-

jem tak‰nih objektov, da morajo biti projektne

re‰itve, predvidene s projektno dokumentacijo,

tak‰ne, da se na njihovi podlagi lahko zgradi

nov objekt brez ovir oziroma da se na njihovi

podlagi Ïe zgrajeni objekt lahko rekonstruira

tako, da bo brez ovir, ãe so dane tehniãne

moÏnosti za tako izvedbo in da ãe je tak‰en

objekt, ki se naj bi rekonstruiral, varovan na

podlagi predpisov o kulturni dedi‰ãini, da

morajo projektne re‰itve zagotavljati, da bo

objekt brez ovir, ãe so dane tehniãne moÏnosti

za tako izvedbo in hkrati upo‰tevani pogoji

varstva kulturne dedi‰ãine,

a.) na podlagi prvega odstavka 49. ãlena ZDU-1

naroãamo upravnim enotam, da zgoraj cit.

doloãbe in tiste doloãbe Pravilnika, ki so v

zvezi z njimi, obvezno upo‰tevajo ob izdajah

gradbenih dovoljenj in uporabnih dovoljenj in

sicer tako, da:

– pred izdajo gradbenega dovoljenja preveri-

jo, ali vsebuje projekt za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja za objekte iz 4. oziroma 5.

ãlena Pravilnika izjavo projektanta, da je

projekt izdelan v skladu z njim in ali tak‰en

projekt izpolnjuje zahteve za zagotavljanje

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe, in

- pred izdajo uporabnega dovoljenja za objek-

te iz 4. oziroma 5. ãlena Pravilnika preverijo,

ali vsebuje dokazilo o zanesljivosti objekta,

ki mora biti sicer izdelano v skladu s pravil-

nikom o obliki in vsebini dokazila o zanes-

ljivosti objekta (Uradni list RS, ‰t. 91/03),

tudi dokazno stran s prilogami, iz katerih

izhaja, da bo objekt pri svoji uporabi izpol-

njeval tudi zahteve za zagotavljanje neovi-

ranega dostopa, vstopa in uporabe;

b) na podlagi prvega odstavka 72. ãlena ZDU-1

naroãamo obema poklicnima zbornicama, da z

doloãbami 6. ãlena Pravilnika in tistimi njegovi-

mi doloãbami, ki so v zvezi z njimi, seznanita

svoje ãlane oziroma odgovorne prostorske naãr-

tovalce, odgovorne projektante vseh vrst naãr-

tov in odgovorne revidente ter da v primeru, ãe

ugotovita, da njuni ãlani pri opravljanju inÏenir-

skih storitev ne spo‰tujejo doloãb Pravilnika,

ukrepata v skladu s svojimi pooblastili.

S spo‰tovanjem!

mag. Janez Kopaã
M I N I S T E R

·tevilka: 351-00-360/2003

Datum: 29. 07. 2003

Zadeva: GRADBENO DOVOLJENJE PO ZGO-1

Spo‰tovani!

Z navedenim dopisom nas prosite za pojasnila, ali

so doloãbe ZGO-1 v primeru, ko investitor pridobi

gradbeno dovoljenje za vse objekte ali veã objek-

tov v istem zazidalnem obmoãju, zgradi oziroma

dokonãa pa samo stanovanja, medtem ko so

poslovni prostori oziroma lokali v istem objektu

zgrajeni samo do doloãene faze, drugaãne kot

prej‰nje doloãbe ZGO, ko je moral kupec tak‰nega

lokala oziroma poslovnega prostora naroãiti PGD

in PZI za dokonãanje. Navajate, da sicer menite, da

po ZGO-1 tega ni veã treba, ker da je investitor

dobil gradbeno dovoljenje za vse prostore, ãeprav

ni in ‰e ne more biti razvidno, kak‰na konkretna

dejavnost bo v poslovnih prostorih ali lokalih,

hkrati pa nas spra‰ujete, ali mora kupec pridobiti

gradbeno dovoljenje za dokonãanje prostorov in

zato pridobiti PGD (in PZI) projekte, ali pa zadostu-

je, da gradi po projektni in tehniãni dokumentaciji,

ki je Ïe bila uporabljena za PGD celotnega objekta.

V tej zvezi pojasnjujemo, da je odgovor na vsa

va‰a vpra‰anja v doloãbah prvega odstavka 67.

ãlena ZGO-1, kar utemeljujemo z naslednjim:

1. Ker je s 95. ãlenom ZGO-1, med drugim, doloãe-

no, da se mora s tehniãnim pregledom zgraje-

nega objekta ugotoviti, ali je objekt izveden v

skladu z gradbenim dovoljenjem, to pomeni, da

uporabnega dovoljenja ne bi bilo mogoãe izdati

za objekt, za katerega bi bilo izdano tak‰no

gradbeno dovoljenje, da ga je potrebno zgraditi

v celoti, torej stanovanja v nadstropjih in lokale

in poslovne prostore v pritliãju oziroma tudi po

drugih etaÏah, ãe bi bilo tako to doloãeno s pro-

jektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,

zgrajen pa bi bil tako, kot ste v dopisu navedli

oziroma opisali.

2. Ker pa je v trÏnih razmerah ne samo znano,

ampak tudi potrebno, da se objekti lahko gradi-

jo tudi tako, kot ste v dopisu navedli oziroma

opisali, je zakonodajalec uredil tak‰no moÏnost

v prvem odstavku 67. ãlena ZGO-1, ki doloãa, da

se gradbeno dovoljenje izda za celoten objekt

ali pa za njegov del, ki pomeni tehniãno, tehno-

lo‰ko ali funkcionalno celoto in se da samostoj-

no uporabljati, ãe se objekt gradi oziroma

rekonstruira po delih in to tudi opredeljuje pro-

jekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. To pomeni, da je, glede na doloãbe 67. ãlena

ZGO-1, dopustno sprojektirati in nato zgraditi

objekt, po konãani gradnji pa seveda tudi upo-

f
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rabljati objekt, v katerem bi bila nadstropja

namenjena stanovanjem, v pritliãju objekta pa

bi bil poslovni del, namenjen razliãnim trgovi-

nam, katerim pa bi ‰ele bodoãi kupci lahko po

svoji Ïelji doloãili konkretnej‰o dejavnost in

opremo, primerno trÏnim razmeram.

4. Odgovor na va‰e vpra‰anje pa seveda ni samo

v doloãbah prvega odstavka 67. ãlena ZGO-1,

ampak zlasti v tistih doloãbah izvedbenega pro-

storskega akta, na katerega obmoãju leÏi zem-

lji‰ãe, na katerem naj bi se zgradil objekt z

lokali v pritliãju, ki doloãajo namensko rabo

tak‰nega objekta. âe je v tak‰nem, seveda

obãinske izvedbenem prostorskem aktu dolo-

ãeno, kak‰no konkretno rabo morajo imeti

posamezni lokali v tak‰nem objektu, potem

seveda ni mogoãe njihove namembnosti prepu-

stiti zgolj trgu oziroma posamiãnim interesom

investitorjev, ko bi tak‰ne lokale kupili oziroma

jih najeli. Preden izda upravni organ, pristojen

za gradbene zadeve gradbeno dovoljenje, mora

kot je to tudi sicer doloãeno s 66.ãlenom ZGO-1,

med drugim tudi preveriti, ali je projekt (za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja) izdelan v skla-

du z izvedbenim prostorskim aktom.

5. V tej zvezi z va‰im vpra‰anjem, ali morajo nato

kupci tak‰nih lokalov ‰e pridobivati dovoljenje

za dokonãanje lokalov oziroma poslovnih pro-

storov, pa je potrebno seveda odgovoriti z

»da«, pri ãemer pa jim ni potrebno pridobiti

»klasiãnega« projekta za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja, ampak samo njegov t.i. urbani-

stiãni del ter naãrt arhitekture z idejnim projek-

tom strojnih in elektriãnih in‰talacij, torej pro-

jekt, kot je z ZGO-1 predpisan za manj zahtevne

objekte.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar v ministrstvu

f ·tevilka: 351-00-4/2002

Datum: 20. 8. 2003

Spo‰tovani!

V julijski ‰tevilki (‰tevilka 30) glasila InÏenirske

zbornice Slovenije »NOVO V IZS« je bil objavljen

ãlanek z naslovom »Sistem za hkratno varno

upravljanje veã jezov je urbana oprema kot npr.

po‰tni nabiralnik«, ki ga je podpisal Zlatko

PodrÏaj, dipl. var. inÏ. Ker je navedeni avtor Ïe 18.

3. 2003 na tukaj‰nje ministrstvo posredoval

povsem enako besedilo, kot je sedaj objavljeno v

glasilu IZS, in sicer kot pripombe in predloge k eni

izmed prej‰njih verzij osnutka pravilnika o vrstah

zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,

z njimi pa se ni bilo mogoãe strinjati, ker temeljijo

v napaãni podmeni, ãe‰ da je ne samo vsak objekt

varen in zanesljiv lahko samo takrat, ko je zanj

izdano gradbeno in uporabno dovoljenje, ampak

da to velja tudi za vsako napravo, ki se jo postavi

pred Ïe zgrajen tunel ali na tudi Ïe zgrajen nasip,

ne pa v tem, da tudi tak‰ne naprave terjajo certifi-

ciranje in pravilno vzdrÏevanje, vas napro‰amo, da

v naslednji ‰tevilki objavite naslednje:

»V ‰tevilki 30 glasila InÏenirske zbornice Slove-

nije, julij 2003, je bil objavljen ãlanek z naslovom

»Sistem za hkratno varno upravljanje veã jezov je

urbana oprema kot npr. po‰tni nabiralnik«, ki ga je

podpisal Zlatko PodrÏaj, dipl. var. inÏ. Ta ãlanek pa

je potrebno odkloniti iz veã razlogov.

Prvi razlog je v tem, da je avtor ãlanka spregledal,

da lahko naprave, ki jih primerja z urbano opremo,

postavljajo samo izvajalci ustreznih javnih sluÏb,

ki npr. pred Ïe zgrajeni tunel, kadar je to potreb-

no, postavijo ustrezen semafor, ali ki na jez oziro-

ma v njegovi bliÏini postavijo doloãene varnostno-

signalne naprave ‰ele po tem, ko ugotovijo, da je

postavitev tak‰ne naprave, ãeprav je bil npr. tak-

‰en jez pred leti tehniãno pregledan in je bilo zanj

izdano uporabno dovoljenje, zaradi zagotavljanja

varnosti ljudi in premoÏenja, ki Ïivijo pod pregra-

do, potrebna. Isto velja tudi za postavitev tak‰nih

naprav na Ïelezni‰ki progi, na smuãi‰ãu ali na

kanalizaciji in podobno.

Drugi razlog je v tem, da je obravnavani pravilnik

nastal v tesnem sodelovanju z upravljavci objek-

tov gospodarske javne infrastrukture, ki tudi sicer

najbolje poznajo, kak‰ne naprave oziroma eno-

stavne objekte potrebujejo, da bi objekti, za kate-

re so zadolÏeni, delovali brez napak. Zato obrav-

navni pravilnik, ki mu avtor ãlanka nasprotuje,

jasno razlikuje najprej med razliãnimi vrstami eno-

stavnih objektov, v nadaljevanju pa zanje tudi

doloãa razliãne pogoje, da se tak‰ni objekti lahko

‰tejejo za enostavne, za katere gradbeno dovolje-

nje ni potrebno. Pogoji za postavitev vrtne ograje

ali pomoÏnega objekta za lastne potrebe, ki je

namenjen naj‰ir‰i rabi, so namreã tako povsem

drugaãni od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pri

postavitvi semaforja na cesti. Tak‰en semafor pa,

kot je tudi sicer znano, ne more postaviti kar kdor-

koli, ampak je to lahko samo pristojni upravljavec

ceste, ki je v primeru avtoceste, hitre ali druge

drÏavne ceste lahko samo DARS oziroma DruÏba

za drÏavne ceste, v primeru obãinske ceste pa pri-

stojna obãinska sluÏba.

Tretji razlog je v tem, da je po doloãbah za avtorja

ãlanka spornega pravilnika o vrstah zahtevnih,

manj zahtevnih in enostavnih objektov enostavni

objekt lahko samo konstrukcijsko manj zahteven

objekt, ki ne potrebuje posebnega statiãnega in

gradbeno-tehniãnega preverjanja, ki ni namenjen

prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. ·teje se

namreã, da je objekt konstrukcijsko manj zahte-

ven objekt, ki ne potrebuje posebnega statiãnega

in gradbeno-tehniãnega preverjanja, ki ni

namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje,

samo ãe izpolnjuje s tem pravilnikom doloãene

pogoje glede najveãje velikosti, naãina gradnje in

rabe ter je v skladu z doloãbami tega pravilnika

uvr‰ãen med pomoÏne objekte oziroma objekte za

lastne potrebe, ograje, pomoÏne infrastrukturne

objekte in pomoÏne kmetijsko-gozdarske objekte,

zaãasne objekte, vadbene objekte, spominska obe-

leÏja in urbano opremo.

âetrti razlog, da tukaj‰nje ministrstvo ne vidi

nevarnosti in tak‰nih ‰kodljivih posledic, kot jih

opisuje avtor ãlanka, je v tem, da je z obravnava-

nim pravilnikom tudi jasno doloãeno, kaj je npr.

pomoÏni cestninski objekt. Med tak‰ne enostavne

objekte so zato npr. uvr‰ãeni samo objekti, ki jih

predlagala pristojna strokovna sluÏba za ceste

resornega ministrstva, to je, npr. objekt za odvod-

njavanje ceste (odvodni jarek, koritnica, plitva in

globoka drenaÏa, vtoãni in revizijski ja‰ek, vodnjak

ali ponikalnica), cestni snegolov (objekt v obliki

ograje, ki zadrÏuje sneg, da se ne usipa na

cesti‰ãe), objekt javne razsvetljave, cestni silos

oziroma priroãno skladi‰ãe orodja in opreme za

ODGOVOR MOPE NA âLANEK Z NASLOVOM »SISTEM ZA HKRATNO VARNO UPRAVLJANJE VEâ

JEZOV JE URBANA OPREMA KOT NPR. PO·TNI NABIRALNIK« AVTORJA ZLATKA PODRÎAJA,

DIPL.VAR.INÎ., KI JE BIL OBJAVLJEN V ·TEVILKI 30, JULIJ 2003, LETNIK 6



03/2003 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 15

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

vzdrÏevanje cest ter soli in peska za posipavanje

cest, ploãnik in kolesarska steza ob vozi‰ãu ceste,

avtobusno postajali‰ãe (prostor ob vozi‰ãu ceste,

namenjen za kratkotrajno ustavljanje avtobusov,

dokler vanj oziroma iz njega ne izstopijo potniki) in

cestninska postaja (poseben prostor na uvozih in

izvozih tistih javnih cest, za katere je s posebnimi

predpisi doloãeno, da se za njihovo uporabo plaãu-

je cestnina, na katerem se opravlja nadzor nad

tem, ali je bila cestnina za doloãeno vrsto motor-

nega vozila plaãana oziroma na drug predpisan

naãin poravnana). Med pomoÏne Ïelezni‰ke objek-

te pa so tudi uvr‰ãeni samo tak‰ni objekti, ki jih je

predlagala pristojna strokovna sluÏba za Ïeleznice

resornega ministrstva. To pa velja tudi za prav vse

preostale enostavne, ki jim avtor ãlanka nasprotu-

je. Tudi njih so predlagale samo pristojne sluÏbe

upravljavcev drugih infrastrukturnih objektov in

omreÏij.

Peti razlog je v tem, da novi Zakon o graditvi

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

ko na vse prej‰nje zakone, ki so tudi urejali gradi-

tev objektov, razloãuje med zahtevnimi, manj zah-

tevnimi in enostavnimi objekti. Tak‰no razlikova-

nje je bistvenega pomena zato, ker je potrebno za

vsak zahtevni in vsak manj zahtevni objekt, preden

se zaãne z njegovo gradnjo, gradbeno dovoljenje,

za enostavni objekt pa gradbeno dovoljenje ni

potrebno, ãe iz lokacijske informacije izhaja, da je

njegova gradnja v skladu z izvedbenim prostor-

skim aktom, in ãe je njegova velikost, naãin grad-

nje in odmik od meje sosednjih zemlji‰ã v skladu s

posebnim predpisom, katerega izdajo predvideva

ZGO-1, oziroma ãe je njegova velikost, naãin grad-

nje in odmik od meje sosednjih zemlji‰ã, dokler

omenjeni predpis ‰e ni izdan, v skladu z doloãbami

prvega odstavka 205. ãlena prehodnih in konãnih

doloãb ZGO-1. Ker so se v preteklosti za tak‰na dela

morale pridobiti samo odloãbe o dovolitvi prigla‰e-

nih del, zahtevi za izdajo tak‰ne odloãbe pa ni bilo

potrebno investitorji prilagati prav nobenega pro-

jekta, prav tako pa pred zaãetkom uporabe tak‰nih

objektov, zgrajenih na podlagi odloãbe o dovolitvi

prigla‰enih del ni bilo potrebno opraviti prav nobe-

nega »drÏavnega« tehniãnega pregleda oziroma

izdati uporabno dovoljenje, pa se tukaj‰njemu

ministrstvo postavlja vpra‰anje, zakaj naj bi se

sedaj, ko obstaja za razliãne vrste naprav certifika-

ti oziroma predpisi za njihovo dajanje v promet, ‰e

neko povsem nepotrebno upravno odloãanje.

·esti razlog je v temeljnih pogojih, da se katerikoli

enostavni objekt sploh lahko postavi. Ti pogoji so

doloãeni z obãinskimi in drÏavnimi izvedbenimi

prostorskimi akti. âe je npr. z doloãenim obãinskim

prostorskim aktom doloãeno, da se na doloãenem

obmoãju ne sme postavljati ograj, ali da je na dolo-

ãenem obmoãju mogoãe postavljati samo nizke

ograje, iz doloãenega materiala ali samo saditi

Ïive meje, to pomeni, da je na tak‰nem obmoãju

moÏno graditi samo tak‰ne ograje, ne pa drugaã-

nih. Ravnokar navedeni pogoji pa ne veljajo za

enostavne oziroma pomoÏne infrastrukturne

objekte, ãe se postavljajo na same objekte gospo-

darske javne infrastrukture, katerim sluÏijo in

seveda, ãe jih postavljajo upravljavci tak‰nih infra-

strukturnih objektov in omreÏij. Ne glede na vse

prej pojasnjeno pa je potrebno ‰e pojasniti, da se

vsak enostavni objekt lahko postavi tudi, ko se na

podlagi poprej izdanega gradbenega dovoljenja

gradi nov objekt, ãe je gradnja tak‰nega objekta

oziroma objektov predvidena s projektom za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja. Vse prej opisane

moÏnosti o gradnji enostavnih objektov se namreã

nana‰ajo na primere, ko je osnovni objekt Ïe zgra-

jen in v uporabi in se njegov lastnik oziroma upo-

rabnik kasneje odloãi, da bi si gradbeno parcelo,

na kateri objekt stoji, npr. ogradil ali ko bi DARS

npr. ugotovil, da je potrebno postaviti dodatno

protihrupno ograjo. âe se gradi nov objekt, je

postavitev ograje oziroma v primeru ceste, cest-

ninske postaje ali semaforjev, predvidenih s pro-

jektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, ena

od zadnjih faz tak‰ne gradnje, ko se najprej opravi-

jo zemeljska in splo‰na gradbena dela, nato in‰ta-

lacijska in zakljuãna (obrtna) dela, vkljuãno z zuna-

njo ureditvijo in ko se odstrani gradbi‰ãe. Tak‰en

sicer enostavni objekt pa mora biti seveda samo

tak‰en in mora stati tam, kot je to doloãeno z

gradbenim dovoljenjem. âe bi bil zgrajen drugaãe,

bi se tudi tak‰en, sicer enostavni objekt ‰tel za

neskladno gradnjo in bi zato lahko zoper investi-

torja, tako kot za vsak drug neskladen objekt,

ukrepal pristojni gradbeni in‰pektor. Investitor

ograje, ki bi bila npr. vi‰ja od dovoljene, bi moral v

tak‰nem primeru ograjo zniÏati oziroma vzpostavi-

ti stanje, kot bi bilo to predpisano z gradbenim

dovoljenjem, kar velja npr. tudi za semaforizirano

kriÏi‰ãe.

Sedmi (poslednji) razlog pa je v tem, da je navede-

ni avtor Ïe 18. 3. 2003 na Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo posredoval povsem enako besedilo

in sicer kot pripombe in predloge k eni izmed

prej‰njih verzij osnutka pravilnika o vrstah zahtev-

nih, manj zahtevnih in enostavnih objektov. Z njimi

pa se ni bilo mogoãe strinjati, saj je bilo ugotovlje-

no, da temeljijo v napaãni podmeni, ãe‰ da je ne

samo vsak objekt, ampak tudi naprava lahko varna

in zanesljiva samo takrat, ko je zanjo najprej izde-

lana projektna oziroma tehniãna dokumentacija, ki

naj bi bila nato ‰e revidirana, nato pa na njeni

podlagi izdano gradbeno dovoljenje, po konãani

gradnji oziroma izvedbi del pa ‰e izdano uporabno

dovoljenje, ne pa v tem, da je gradbeno dovoljenje

namenjeno tudi preverjanju, ali bo nameravani

objekt v skladu z lokacijskimi pogoji, izdano upo-

rabno dovoljenje pa da ne daje absolutne garanci-

je, da bo na tehniãnem pregledu pregledani objekt

kar stalno izpolnjeval predpisane bistvene zahte-

ve, saj ga je potrebno tudi vzdrÏevati.

Na koncu pa je potrebno poudariti ‰e naslednje: ãe

bi se sledilo avtorju obravnavanega ãlanka, to je,

da bi se moralo za prav vsako gradnjo najprej izde-

lati projektno dokumentacijo, jo revidirati in nato

na njeni podlagi pridobiti gradbeno dovoljenje,

potem tudi sploh ne bi smela obstajati vzdrÏevalna

dela v javno korist, kot jih sicer Ïe sedaj dopu‰ãajo

doloãbe Zakona o javnih cestah, Zakona o zagotav-

ljanju varnosti v Ïelezni‰kem prometu in podobno.

Pri izvajanju samih del se namreã varstvo in zdrav-

je pri delu ne zagotavlja neposredno na podlagi

doloãb Zakon o graditvi objektov, ampak na podla-

gi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri

delu na zaãasnih in premiãnih gradbi‰ãih (Uradni

list RS, ‰t. 86/02 in 57/03), ki povsem jasno doloãa,

kako se mora zagotavljati tak‰no varstvo. Edina

izjema od navedene uredbe veljajo za gradnje v

lastni reÏiji oziroma enostanovanjske hi‰e velikosti

do 350 m2 neto tlorisne povr‰ine, pa ‰e to ne, ãe so

podani pogoji iz prvega odstavka 5. ãlena te ured-

be ali ãe bi ‰lo za posebno nevarna dela, kot jih

doloãajo doloãbe iz priloge II navedene uredbe.

Ker pa je s 5. ãlenom navedene uredbe jasno dolo-

ãeno, da mora naroãnik ali nadzornik sestaviti pri-

javo gradbi‰ãa, gradbi‰ãe pa prijaviti pristojni

in‰pekciji, je potrebno na koncu samo ‰e dodati, da

je z navedeno doloãbo tudi doloãeno, da je prijava

gradbi‰ãa pristojni in‰pekciji obvezna samo v pri-

meru, ko je predvideno trajanje dela dalj‰e od 30

delovnih dni in na gradbi‰ãu hkrati dela veã kot 20

delavcev, ali da je predviden obseg dela 500 ãlo-

vek/dni ali veã.

Ker pa je z Uredbo o zagotavljanju varnosti in

zdravja pri delu na zaãasnih in premiãnih gradbi-

‰ãih tudi doloãeno, da ta uredba velja tudi za ukre-

pe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri

vzdrÏevanju objektov, torej tudi pri postavljanju

tak‰nih naprav, ki so v neposredni zvezi z vzdrÏe-

vanjem in obratovanjem, npr, tunela ali jezu (pre-

grade), z njo pa je predpisano, da mora naroãnik

ali nadzornik izvedbe del imenovati koordinatorja

posebej za fazo priprave tak‰nega projekta in

posebej za fazo izvajanje, je po na‰em prepriãanju

strah avtorja obravnavanega ãlanka, da objekti

zaradi obravnavanega pravilnika ne bi bili veã

zanesljivi, povsem odveã.«

S spo‰tovanjem!

TomaÏ M. Jegliã
drÏavni podsekretar



MATIâNA SEKCIJA GEODETOV

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

1. Uvod
Podjetja morajo tako iskati najbolj‰e re‰itve za

proizvodnjo, distribucijo, trÏenje, prodajo in ostale

aktivnosti na celotnem svetovnem trgu ter tako

doseãi svoje konkurenãne prednosti. Postati

morajo vsesplo‰no prepoznavna.

Pred vrati so torej novi izzivi in oblikovanje novih

pristopov, vizij, strategij in ciljev. Mnoga podjetja

bodo morala, skupaj s preoblikovanjem znotraj

organizacije, poiskati pomoã tudi zunaj – zaradi

majhnosti, prevelike konkurence, neizoblikovanih

konkurenãnih prednosti in ‰e ãesa. Odloãiti se

bodo morala za neke oblike povezovanja s tujimi

ali domaãimi podjetji. Ena od moÏnosti je povezo-

vanje v grozde (clustre). Ti predstavljajo povezo-

vanje znotraj dejavnosti, med podobnimi podjetji

ali podjetji znotraj produkcijske verige, s katerimi

bodo podjetja posku‰ala ustvariti posebne konku-

renãne prednosti in uspeti tako na domaãem kot

na tujih trgih.

2. Splo‰no o grozdih
Povezovanje podjetij v grozde (vãasih imenovane

tudi mreÏe, gospodarska omreÏja, industrijska

podroãja in podobno) pri nas do nedavnega ni bila

poslovna praksa. Podjetja iste ali podobne dejav-

nosti so se sicer zdruÏevala v gospodarska intere-

sna zdruÏenja, vendar te povezave niso prina‰ale

s seboj vseh kvalitetnih znaãilnosti, ki jih skrivajo

povezave podjetij v grozde.

Cluster, kot se v angle‰kem jeziku imenuje grozd,

je v Concise Oxford Dictionary definiran kot »sku-

pina podobnih stvari, ki rastejo skupaj« (Project

West-East ID, str. 12). Slovenski Slovar knjiÏnega

jezika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) pa grozd

opi‰e kot podolgovato socvetje (skupek cvetov –

istih stvari), katerega peclji rastejo iz razliãnih

toãk iste osi. Obe definiciji torej pokaÏeta tudi

bistvo zdruÏevanja podjetij v grozd, ki je v tem, da

se poveÏejo podjetja, ki jih druÏijo skupne lastno-

sti (dejavnost, lokacija, cilji,…) in ki v okviru te

nove povezave dosegajo bolj‰e rezultate, rastejo

in pospe‰ujejo razvoj poslovnega okolja posame-

znih podjetij ter grozda kot celote.

Svetovno znani ekonomist E. Michael Porter v svo-

jih delih govori o tem, da so grozdi Ïe dolgo pri-

sotni v ekonomiji, vendar pa niso imeli tak‰nega

pomena, kot so ga pridobili z globalizacijo.

Iskanje konkurenãnih prednosti je odvisno od

pogojev produkcijskih faktorjev, delovanja soro-

dnih in podpornih dejavnosti, povpra‰evanja in

same strategije podjetja.

Ponavadi je za zaãetek razvoja posameznega gro-

zda pomemben eden izmed navedenih dejavnikov,

na primer povpra‰evanje oz. razvoj trga. Okoli

tega se lahko zaãne oblikovati grozd podjetij, ki

najprej zadovoljuje te posebne potrebe. Sam

razvoj grozda pa nato poteka tako, da povezana

podjetja v primeru uspe‰nosti privabljajo nova in

nova konkurenãna podjetja, i‰ãejo specializirane

dobavitelje, specializirane vladne in izobraÏevalne

ustanove, ki podpirajo in dopolnjujejo grozd z

novimi moÏnostmi za razvoj in napredek. In na

tak‰en naãin nastaja mreÏa medsebojno poveza-

nih podjetij, ki so hkrati tudi konkurenti in so nad-

grajeni ‰e z drugovrstnimi podjetji in organizacija-

mi (Porter, 1998,).

Grozd predstavlja torej skupina geografsko (drÏa-

va, regija, mesto) blizu lociranih podjetij in organi-

zacij, ki so povezana na podlagi skupnih znaãilno-

sti in komplementarnosti.

Gozd je partnerstvo med podjetji, raziskovalnimi

in finanãnimi ustanovami, v katerem je osnova za

povezovanje razvojni vidik. Znaãilnost grozdov je

tudi njihov projektni karakter.

Grozda pri tem ne smemo enaãiti z dejavnostjo ali

panogo, ãeprav mu teÏko doloãimo meje. Pred-

vsem moramo biti pozorni na kvaliteto povezav in

komplementarnost, obe pa morata imeti rezultate

v poveãani produktivnosti in pospe‰enih inovaci-

jah in razvoju.
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Geodetski grozd

Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod.

V PRIHODNJEM LETU ALI DVEH SE BODO

NA·A PODJETJA PONOVNO SOOâALA S

POVEâANO LIBERALIZACIJO TRGA IN HKRATI

S SVOBODNEJ·IM VSTOPOM KONKURENTOV,

KI SO ÎE DOLGA DESETLETJA VAJENI

ODPRTOSTI TRGA IN KONKURENCE TER

MNOGO VEâJI IN BOLJ UVELJAVLJENI NA

VELIKEM EVROPSKEM IN DRUGIH SVETOVNIH

TRGIH. PRAV TAKO PA BODO V SMISLU

GLOBALIZACIJE IMELA ·E BOLJ PROSTO POT

TUDI MULTINACIONALNA PODJETJA.



03/2003 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 17

Meje grozda niso stalne ali mirujoãe. Z razvojem

grozda lahko opazujemo razliãne spremembe

meja, saj lahko vstopajo nova podjetja ali organi-

zacije, stara pa izstopajo.

Koristi, ki jih prina‰a grozd

Glavne koristi, izhajajoãe iz povezovanja v grozd,

lahko povzamemo kot: poveãevanje konkuriranja,

poveãanje produktivnosti povezanih podjetij,

ustvarjanje novih podjetij in njihovo vkljuãevanje

v sistem grozda, pospe‰eno vlaganje v razvoj ter

aplikacija inovacij v samo poslovanje podjetij v

grozdu.

Na sliki so predstavljene naslednje konkurenãne

prednosti, ki jih sodelujoãim podjetjem prina‰a

povezovanje v grozd (Jakliã M., 2002, str. 5):

Grozdi prina‰ajo ‰e vrsto drugih koristi. Kot pri-

mer lahko omenimo vpliv grozda na produktivnost

v posameznih podjetjih, ker le-ta ‰e vedno moãno

konkurirajo, tekmujejo med sabo in so prisiljena

izbolj‰evati proizvodnjo, ponudbo. Na drugi strani

pa se uvajajo inovacije, ki pozitivno vplivajo tako

na produktivnost, kot tudi na zaposlovanje stro-

kovnega, kvalificiranega in specializiranega kadra.

Sodelovanje in komuniciranje podjetij in njihovih

zaposlenih tako poraja vedno nove ideje, zamisli,

izzive in priloÏnosti, ki jih podjetja lahko pretvori-

jo v konkurenãno prednost.

3. Razvoj grozdov v Sloveniji
Slovenija je drÏava, katere trenutni primarni cilj je

vstop v Evropsko unijo. To pa prina‰a s sabo tudi

odprtje trgov (brez kakr‰nihkoli omejitev) za med-

narodno konkurenco. Ministrstvo za gospodarstvo

izvaja integralni program za spodbujanje podjet-

ni‰tva in konkurenãnosti in vkljuãuje naslednje

ukrepe: [URL: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf]. V

okviru tega programa ministrstvo dodeljuje raz-

vojne spodbude za projekte z naslednjih podroãij:

1. internacionalizacija podjetij in nove investicije,

2. povezovanje podjetij,

3. razvoj grozdov,

4. uvajanje strategij za poveãevanje produktivnosti,

5. program prilagajanja slovenske tekstilne in

oblaãilne ter usnjarske in obutvene industrije

pogojem notranjega trga EU.

Ministrstvo za gospodarstvo je sledilo mnogim

pozitivnim izku‰njam drugih drÏav, ki Ïe desetle-

tja dajejo velik pomen povezovanju podjetij in

razvoju proizvodno storitvenih sistemov po kon-

ceptu grozda. Te izku‰nje so pokazale, da je pove-

zovanje podjetij v grozde pomemben dejavnik

konkurenãnosti regij in drÏav, saj ravno grozdi

pospe‰ujejo razvijanje edinstvenega znanja z

lokalnim prizvokom, kar je lahko bistvena konku-

renãna prednost na zahtevnem globalnem trgu.

Prvi koraki v smeri spodbujanja medpodjetni‰kega

povezovanja in razvoja grozdov so bili storjeni Ïe

v letu 1999, nato je bil v juliju 2000 objavljen javni

razpis za spodbujanje povezovanja in specializacij

v proizvodnih verigah, ki je bil izveden v okviru

Razvojnega programa za pospe‰evanje konku-

renãne sposobnosti slovenske industrije. Ministr-

stvo je leta 2001 podprlo nastanek treh pilotnih

projektov razvoja grozdov:
■ avtomobilski (Slovenski avtomobilski grozd)
■ transportno – logistiãni grozd,
■ orodjarski grozd.

Druga faza razvoja grozdov v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2002 in 2003

ponovno ponudilo finanãno podporo razvoju in

oblikovanju novih grozdov. Na osnovi kakovosti

vlog in razpoloÏljivih sredstev je na nacionalni

ravni sofinanciralo 3 pilotne projekte in 14 projek-

tov za razvoj novih grozdov v letih 2002 in 2003.

Med temi grozdi je v letu 2002 priãel z delovanjem

tudi grozd geodetskih izvajalcev.

4 Grozd geodetskih izvajalcev
Slovenije (GIZ- GI)
Geodetska dejavnost

V Republiki Sloveniji deluje Ïe veã kot 170 podjetij,

ki se preteÏno ukvarjajo z izvajanjem geodetskih

del in z njimi povezanih prostorskih informacijskih

sistemov (geoinformatiko). V navedenih podjetjih

je preko 500 zaposlenih.

Zaradi moÏnih institucionalnih povezav, veãje spe-

cializacije in usposabljanja posameznih podjetij,

pospe‰itve vlaganj v znanje in tehnolo‰ki razvoj

oz. v veãji lastni razvojni del ter ustvarjanja pogo-

jev za nastop na tujih trgih, so posamezna podje-

tja izrazila interes po veãjem obsegu skupnih

aktivnosti. Osnovni cilj tudi poslovnega povezova-

nja je dolgoroãnej‰e uspe‰no poslovanje na pred-

videnem odprtem evropskem trgu, na katerem bo

poudarjen problem majhnosti, nespecializiranosti

podjetij in premajhnega vlaganja v razvoj.

Pravni vidik sodelovanja

Grozd geodetskih izvajalcev je zdruÏenje pravnih

oseb in je nekapitalske narave. Je prostovoljno

zdruÏenje trenutno 15 podjetij, ki so k programu

pristopila s sprejetjem dogovora o vzpostavitvi

grozda geodetskih izvajalcev. Nosilno vlogo je v

letu 2003 prevzelo Gospodarsko interesno zdruÏe-

nje geodetskih izvajalcev. Tako je v splo‰ni prog-

ram dejavnosti vkljuãenih Ïe 80 podjetij. Ta oblika

organiziranja zagotavlja stalen, organizacijsko,

pravno in finanãno zakljuãen subjekt z opredelje-

nimi nalogami.

Namen in cilji povezovanja v grozd

Grozd Geodetskih izvajalcev je bil vzpostavljen

zato, da bi se omogoãilo nekapitalsko povezova-

nje veãjega ‰tevila slovenskih podjetij, ki se tako

ali drugaãe ukvarjajo z geodetsko dejavnostjo.

Omogoãilo bi se tudi povezovanje geodetskih pod-

jetij z ustreznimi raziskovalnimi organizacijami in

izobraÏevalnimi institucijami. Povezava je nastala

zaradi poslovnih ugodnosti in novih konkurenãnih

prednosti, ki jih tak‰na oblika sodelovanja prina‰a

za vsa sodelujoãa podjetja, kar pa je mogoãe le s

skupnim uveljavljanjem interesov in povezova-

njem posameznih poslovnih in razvojnih nalog. f

NiÏji transakcijski stro‰ki

Izbolj‰ana kakovost

Hitrej‰a rast

Prednost prvega ponudnikaHiter pretok znanj

Pozitivne eksternalije

Vi‰ji donosi

GROZD
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Sodelovanje mora hkrati prina‰ati ohranjanje ozi-

roma poveãanje konkurenãnosti nastopanja podje-

tij na bodoãem evropskem in tudi svetovnem trgu.

Kot osnovni razvojni cilj so si sodelujoãa podjetja

postavila oblikovanje skupne razvojne strategije

in razvoja znanj, vzpostavitev infrastrukture za

delovanje skupnih nalog ãlanov grozda ter krepi-

tev moãi in vloge geodetskih podjetij na domaãem

in tujih trgih.

Grozd geodetskih izvajalcev ni nastal z namenom

profitnega delovanja in oblikovanja novega

gospodarskega subjekta, ampak temelji na prosto-

voljnem sodelovanju ãlanic. Le-te so za delovanje

grozda izoblikovale naslednje operativne naloge:
■ oblikovanje razvojnih vizij in temeljnih strate-

‰kih usmeritev geodetske dejavnosti;
■ poveãevanje konkurenãnosti geodetskih podje-

tij na domaãem trgu, predvsem z organizi-

ranjem skupnih promocijskih aktivnosti ter

uveljavljanjem skupnih interesov ãlanov v

odnosih z drÏavo in upravno sfero, z drugimi

zdruÏenji na podroãju urejanja prostora, nepre-

miãnin in informatike, v odnosih z gospodarsko

zbornico, pri razvoju skupnih priloÏnosti z dru-

gimi zdruÏenji na slovenskem trgu;
■ kvalitativno in kvantitativno izbolj‰evanje

poslovanja geodetskih podjetij z vzpostavitvijo

delujoãe infrastrukture, ki omogoãa povezova-

nje splo‰nih poslovnih funkcij med ãlani, uvel-

javljanje skupnih interesov, skupno urejanje

osnov delovno pravnih razmerij in usposablja-

nja, oblikovanje borze dela in kapacitet, skupno

delovanje podjetij za izbolj‰anje njihovih izdel-

kov in razvoj tehnologij;
■ uveljavljanje geodetskih podjetij na mednaro-

dnem trgu kot priprava za enotni trg Evropske

skupnosti, ki zajema promocijo in organiziran

nastop v tujini, vzpostavljanje in razvoj medna-

rodnih stikov, skupne nastope na mednarodnih

razpisih in drugo.

Grozd geodetskih izvajalcev naj bi sluÏil vkljuãe-

nim podjetjem kot organizacijski temelj za uresni-

ãitev naslednjih vizij:
■ zagotavljanje skupnih tehnolo‰ko naprednih

re‰itev upravljanja s prostorom na osnovi

opredeljene strategije,
■ vzpostavljanje enotnega delujoãega informacij-

skega portala za podatke o nepremiãninah in

topografiji ter izvajanje storitev,
■ omogoãanje pogojev za ‰iritev trÏenja in zna-

nja ter za sistemski prodor ãlanov grozda na

tuje trge (svetovanje, izobraÏevanje, trÏenje,

sovlaganja, sodelovanje pri pripravi mednaro-

dno financiranih projektov ali njihovo izvaja-

nje),

■ postati subjekt prenosa znanj in projektov pri

urejanju nepremiãninskih evidenc v JZ Evropi

in partner pri izvajanju mednarodnih projektov

oz. storitev,
■ postati usmerjevalec razvojno raziskovalnih

projektov v stroki in nosilec priprave tehnolo-

‰kih re‰itev za nove naloge.

Zaãetno delovanje in naãin izvajanja nalog

V letu 2002 je bila v skladu z razpisom izvedena

prva faza vzpostavljanja sistema grozda z obliko-

vanjem razvojne strategije grozda, izvajanje razi-

skovalnih projektov ‰irjenja trgov, spodbujanje ter

‰irjenje interesa ãlanov za skupno izvajanje pro-

jektov, priprava oblike organiziranosti in infra-

strukture za delovanje.

Nosilno podjetje je bilo Geodetski zavod Celje,

d.o.o., ki je prevzel odgovornost za organizacijsko,

tehniãno in formalno pravno izvedbo projekta

razvoja grozda geodetskih izvajalcev v prvi fazi

vzpostavitve formalne organizacijske oblike, v

letu 2003 pa je funkcijo osrednje razvojne enote

prevzelo Gospodarsko interesno zdruÏenje

geodetskih izvajalcev (http://www.giz-gi.si), ki je

odgovorno za vsebino, roke in finanãno poslova-

nje grozda geodetskih izvajalcev.

Za koordinacijo, sprejemanje odloãitev in nadzor

nad izvedbo posameznih projektov je bil ustanov-

ljen projektni svet, ki ga sestavljajo ãlani podjetij,

ki sodelujejo v projektu grozda geodetskih izvajal-

cev.

Posamezno projektno skupino sestavljajo zaposle-

ni iz sodelujoãih podjetij – strokovnjaki na podroã-

jih, za katera je projektna skupina zadolÏena.

Tak‰na oblika organiziranosti je projektna in se z

izvajanjem posameznih projektov spremeni.

V skladu s predvidenimi oblikami organiziranja in

financiranja je opredeljen tudi pristop novih ãla-

nov. Eden osnovnih ciljev povezovanja v grozd je

zgraditi delujoão in informacijsko podprto mreÏo

geodetskih izvajalcev v celotni Sloveniji, zato je v

interesu trenutnih ãlanic, da Ïe v samem zaãetku

delovanja grozda (prvi dve leti) privabijo ãim veã

novih geodetskih izvajalcev v samo strukturo gro-

zda. V ta namen se stro‰ki financiranja novih ãla-

nov v prvih letih ne bodo razlikovali od splo‰nega

modela financiranja.

Trenutno sestavljajo grozd vsi veãji poslovni sub-

jekti iz geodetske dejavnosti, zato novi ãlani ne

bodo bistveno poveãali finanãnih in kadrovskih

resursov grozda, ampak bodo predvsem poveãali

‰tevilo poslovnih subjektov in s tem se bo zagoto-

vila mreÏa geodetskih pisarn s sistemom urejenih

storitev in se bodo bolje porazdelili zaãetni stro‰ki

ustanavljanja novih podjetij.

DEJAVNOSTI GROZDA

Dejavnosti grozda geodetskih izvajalcev so delje-

ne na:
■ izvajanje skupnih splo‰nih poslovno-organiza-

cijskih nalog,
■ razvojno-raziskovalne naloge.

Tak‰na delitev pa narekuje tudi poseben finanãni

model organiziranja.

Projekti, ki se izvajajo v okviru grozda geodetskih

izvajalcev, se financirajo na dva naãina:

a) z osnovnimi letnimi ãlanarinami:

S temi sredstvi se financirajo projekti razvoja

in ‰iritve splo‰nih organizacijskih, poslovnih,

informacijskih in izobraÏevalnih funkcij grozda.

Letna ãlanarina se potrjuje na osnovi letnega

programa aktivnosti. 

b) s financiranjem posameznih projektov, ki se

opredelijo na osnovi interesa podjetij za izved-

bo posameznega projekta. S temi sredstvi se

financirajo predvsem projekti skupnih razvoj-

no-raziskovalnih nalog po letnem programu.

Sistem financiranja posameznega projekta

omogoãa, da se posamezne faze projekta

financirajo s participacijo vseh ãlanov, to je iz

skupne ãlanarine, preostale naloge pa s sofi-

nanciranjem nosilnih podjetij projekta.

RAZVOJNE NALOGE

V tem zaãetnem obdobju so bile izvajane nasled-

nje razvojne naloge:

a) Priprava metodologije organiziranega nastopa

in trÏenja v Evropi s pregledom moÏnih tujih

virov financiranja

Mednarodno sodelovanje postaja vedno veãji izziv

tudi geodetskim podjetjem in to podjetjem, ki Ïeli-

jo poslovati in prodreti na tuje trge ali pa delovati

na bodoãem skupnem Evropskem trgu. Mednarod-

no sodelovanje namreã ne omogoãa le osvajanja

novih trgov in poveãanja prodaje, temveã omogo-

ãa tudi spremljanje novih trendov, ki so osnova za

kvaliteten razvoj posameznega podjetja oziroma

celotne dejavnosti. V okviru projekta so bile izve-

dene naslednje aktivnosti:
■ Izdelan je bil poslovni naãrt mednarodne pisar-

ne oziroma centra za mednarodne razpise.
■ Pripravljen je bil dokument o naboru moÏnih

virov in organizaciji prijav na mednarodne raz-

pise.
■ Pripravljen je bil seminar o evropskih progra-

mih.

f

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ
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■ Izdelano je bilo vsebinsko ogrodje spletne strani

za mednarodno sodelovanje.
■ Izdelan je bil dokument o usklajevanju regional-

nih prijav

b) Priprava temeljev geoinformacijskega porta-

la grozda

Na osnovi izhodi‰ã za oblikovanje geoinformacij-

skega portala grozda so bili doloãeni tehnolo‰ko-

informacijski pogoji delovanja portala. Pripravljena

sta bila spletna aplikacija za pregledovanje geolo-

ciranih podatkovnih zbirk – InfoOkno in spletni

forum, v okviru katerega bo potekala izmenjava

informacij med geodetskimi izvajalci, borza znanja

in podobne vsebine informativnega znaãaja.

Odloãitev za omenjeni dve informacijski re‰itvi

bosta omogoãili osnovno delovanje portala, ostale

vsebine pa se bodo vkljuãevale v portal postopoma

v skladu s poslovnim naãrtom in pravno formalnim

okvirom delovanja portala.

c) Izgradnja centralnega informacijskega sistema

topografskih podatkov prostora

Izgradnja centralnega informacijskega sistema

topografskih podatkov prostora je bila zasnovana

na izhodi‰ãih: v Sloveniji se pojavlja vse moãnej‰a

teÏnja po zagotavljanju prostorskih podatkov na

naãin, ki ga uravnava trg in ne zgolj drÏava; vse

bolj se uveljavlja nov ekonomski model, ki temelji

na trÏenju storitev in ne izdelkov; re‰itev mora biti

dovolj splo‰na in od uporabnikov neodvisna; kot

strokovnjaki s podroãja zajema in vzdrÏevanja pro-

storskih podatkov lahko zagotovimo kakovostne

podatke, hkrati pa tudi jamãimo za njihovo kako-

vost oziroma primernost za posamezen naãin upo-

rabe.

V tem obdobju so bile tako izvedene naslednje

aktivnosti: izvedba ‰tudije IS v porazdeljenih oko-

ljih, izvedba ‰tudije zajema 3D podatkov, raziskava

modelov re‰itev za polnjenje baze 3D podatkov,

priprava ciljev, zasnova predloga re‰itve povez-

ljivosti prostorskih podatkov, usposabljanje za

nove re‰itve za polnjenje baze 3D podatkov, anali-

za trenutnega stanja slovenske geoinformacijske

infrastrukture.

d) Izdelava poslovnega in tehnolo‰ko podprtega

enovitega geoinformacijskega sistema v regi-

onalnih in lokalnih centrih

Projektna naloga obravnava splo‰no opredelitev

sistema mreÏe regionalnih in lokalnih centrov in

predlaga konkretne projekte za osnovno delovanje

centrov, ki zagotavljajo uresniãitev ene izmed stra-

tegij grozda geodetskih izvajalcev – ZAGOTAVLJATI

OSNOVE ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIâNINAMI.

Vzpostavitev sistema regionalnih in lokalnih cent-

rov ter ustanovitev tak‰ne mreÏe centrov je tudi f

dober motiv za sodelovanje geodetskih podjetij in

drugih subjektov v grozdu, saj zagotavlja teritori-

alno pokritost Slovenije in pribliÏa delovanje celot-

nega sistema kot poslovne kategorije.

Znotraj tega sklopa so bile izvedene naslednje

aktivnosti:
■ Poslovni naãrt vzpostavitve regijskih GEO cent-

rov,
■ testno delovanje mreÏe 12 regijskih GEO cent-

rov, povezanih preko centralnega raãunalnika

v enotno privatno omreÏje (VPN),
■ izdelan promocijski material za informiranje

obãin in drugih uporabnikov podatkov o pro-

storu,
■ trÏna analiza produktov in storitev, primernih

za trÏenje in izvajanje v regijskih GEO,

■ izdelana navodila in metodologija za posodobi-

tev sistema obraãunavanja nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemlji‰ãa (spremembe odlokov,

zazidana in nezazidana stavbna zemlji‰ãa),
■ izdelana razvojna naloga »IZDELAVA PROSTOR-

SKIH REDOV OBâINE«.

Projekt je pripravil osnove za tehnolo‰ko napre-

dne re‰itve upravljanja s prostorom.

e) Metodologija baze tridimenzionalnih prostor-

skih podatkov

Opravljena je analiza obstojeãega stanja ter pri-

pravljena zasnova projekta.
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f) ·tudija ekonomskih prednosti upravljanja

komunalne infrastrukture z urejenimi prostor-

skimi bazami podatkov

Podatki o omreÏjih in objektih gospodarske javne

infrastrukture predstavljajo eno od nujnih stro-

kovnih podlag za odloãitve na podroãju urejanja

prostora oziroma pripravo prostorskih aktov.

Zaradi izjemne pomembnosti v smislu investicij-

ske vrednosti ter razvojnega potenciala so korekt-

ni podatki o gospodarski javni infrastrukturi

podlaga tako za izdelavo temeljnih aktov (strate-

gij gospodarskega in prostorskega razvoja), kot za

izdelavo samih lokacijskih naãrtov in izdajo grad-

benih dovoljenj ter tako pomembna osnova za

upravljanje s prostorom oziroma izvajanje aktivne

zemlji‰ke politike na drÏavni in lokalni ravni.

Naloga tako zajema izvedbo ‰tudije, ki bo na pri-

meru lokalnih skupnosti pokazala, da urejene evi-

dence pomenijo primerjalno prednost, posredno

pa tudi ekonomski uãinek za lokalno skupnost.

g) Metodologija gospodarjenja z zemlji‰ãi

V okviru projektne naloge so bili podrobneje opre-

deljeni naãini gospodarjenja z zemlji‰ãi, in sicer

predvsem na nivoju lokalne skupnosti. V okviru

projekta so pripravljene analize obstojeãe zakono-

daje, ki vplivajo na gospodarjenje z zemlji‰ãi na

nivoju lokalne skupnosti; izdelan koncept in meto-

dologija razre‰evanja posameznih urejevanj

premoÏenja; izvedene delavnice; izdelane ocene

moÏnosti vpeljave novih postopkov ter izdelana

metodologija gospodarjenja z zemlji‰ãi.

Izdelana metodologija je zbrala vse metode s

podroãja gospodarjenja z zemlji‰ãem in bo pred-

stavljala priroãnik lokalnim skupnostim in vsem, ki

se vsakodnevno pri svojem delu sreãujejo s pro-

storom in zemlji‰ãi oziroma so z njim kakorkoli

povezani.

h) Raziskava o izbolj‰avi podatkov zemlji‰kega

katastra skozi urejanje prostorskih evidenc

Projektna naloga je imela za cilj, da se na osnovi

‰tudije predlogov tehnolo‰kih moÏnosti izbolj‰e-

vanja podatkov zemlji‰kega katastra zagotovijo

metode dela za kvalitetnej‰o uporabo lokacijskih

podatkov katastra v prostorskih evidencah. Na

projektu so bile opravljene ‰tevilne ‰tudije s

ciljem ugotoviti najprimernej‰e tehnolo‰ke moÏ-

nosti izbolj‰evanja lokacijskih podatkov. V okviru

projekta sta bili izdelani dve osnovni ‰tudiji, s

katero so se doloãili naãini in kriteriji za ugotav-

ljanje in presojo kakovosti podatkov. Na osnovi

podrobnej‰ih matematiãnih modelov in testnih

preizkusov re‰itev je na osnovi izvedbenih nalog

nastala dobra osnova za pripravo dokonãnih

metodolo‰kih, tehnolo‰kih in tudi formalno prav-

nih (zakonskih) pobud za izbolj‰evanje podatkov.

Projektna naloga se intenzivno nadaljuje s ciljem,

da realizira predlagane re‰itve.

5. Izku‰nje in spoznanja pri orga-
nizaciji grozda
Naj navedem ‰e nekaj izku‰enj, ki so v procesu

ustanavljanja grozda geodetskih izvajalcev pred-

stavl,jale doloãene posebnosti:
■ na podlagi priãakovanj se je na zaãetku izobli-

koval ‰irok spekter aktivnosti, ki pa se je moral

kasneje prilagoditi glede na kadrovske in

finanãne zmogljivosti,
■ planiranje je moralo biti v zaãetku zelo raci-

onalno, saj grozd v zaãetni fazi ne povezuje

veliko podjetij in tudi ne more zagotavljati veli-

kih finanãnih sredstev,
■ v zaãetno vzpostavljanje delovanje je bilo vlo-

Ïeno veliko dela, ki ni bilo zadosti upo‰tevano

pri ugotavljanju stro‰kov izvajanj posameznih

aktivnosti,
■ grozd geodetskih izvajalcev vkljuãuje zelo

heterogene ãlane, tako glede velikosti kot

usmerjenosti na trg in obsega dejavnosti, in

zato zahteva prilagodljivo organizacijsko struk-

turo, ki pa bo narekovala ustrezno formalno in

profesionalno strukturo,
■ v prvi fazi je bilo doseganje dogovorov hitro in

zadovoljivo, kar je seveda posledica tega, da so

aktivnosti in s tem povezane odloãitve splo‰-

nej‰e in ne tako finanãno zahtevne,
■ v prihodnje morajo projekti grozda postati v

veãji meri del razvojnih naãrtov posameznih

ãlanov, ki bodo sodelovali pri teh projektih.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ
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Splo‰no
Javno podjetje ENERGETIKA Ljubljana d.o.o. je za

podroãje daljinskega ogrevanja leta 1992 izdalo

Tehniãne predpise za prikljuãitev na vroãevo-

dno omreÏje. Razvoj tehnike daljinskega ogreva-

nja, novi materiali in sistemi so nas vodili do pri-

prave in izdaje novega ob‰irnej‰ega teksta, ki smo

ga naslovili Tehniãne zahteve za graditev vro-

ãevodnega omreÏja in toplotnih postaj ter za

prikljuãitev stavb na vroãevodni sistem (Teh-

niãne zahteve). Po ‰irokem usklajevanju med

razliãnimi sluÏbami znotraj podjetja smo 1. junija

2003 Tehniãne zahteve objavili na spletni strani

Holdinga Ljubljana (www.holdingljubljana.si). Na

tem mestu so sedaj skupaj z zahtevami za plino-

vodno instalacijo objavljene smernice za projekti-

ranje, izvedbo in prikljuãitev na oba energetska

vira, ki ju distribuira na‰e podjetje.

Kratek povzetek vsebine
Tehniãnih zahtev
Tehniãne zahteve smo pripravili na osnovi veljav-

ne domaãe (Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o

toplotni za‰ãiti in uãinkoviti rabi energije v stav-

bah, SIST EN) in tuje regulative (DIN, TRD) z

upo‰tevanjem doloãenih specifiãnosti sistema

daljinskega ogrevanja v Ljubljani.

Po osnovnih podatkih o podjetju smo na zaãetku

podali definicije pojmov, ki se najpogosteje pojav-

ljajo v tekstu, in opredelili podroãje veljavnosti.

V Tehniãnih zahtevah so predstavljene zahteve, ki

jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija,

potrebna za izdajo soglasja k prikljuãitvi na vroãe-

vodno omreÏje, kar pomeni, da mora ta dokumen-

tacija omogoãati izvedbo vroãevodnega omreÏja,

toplotnih postaj in internih toplotnih naprav odje-

malca ter vsebovati natanãne podatke, potrebne

za sklenitev poslovnega odnosa med odjemalcem

in distributerjem. Pomemben del tega odnosa so

korektno doloãene prikljuãne moãi posameznih

sistemov. Poleg tega obravnavajo naãin doloãitve

in spreminjanja prikljuãne moãi.

Osrednji del predstavlja poglavje, kjer predstavlja-

mo osnovne smernice za trasiranje vroãevodov,

projektne tehniãne podatke, priporoãljive sisteme

izvedbe, materiale, ki se uporabljajo, ter standar-

de, ki jih opredeljujejo.

Glede na nove moÏnosti v tehniki dajemo prednost

izvedbi vroãevodov s predizoliranimi jeklenimi

cevmi. Izvedba v kinetah se pri novogradnjah upo-

rablja le izjemoma. Opisane so zahteve za izvedbo

strojnih in zemeljskih del.

Z zahtevami opredeljujemo tudi navodila za izved-

bo vroãevodov znotraj objektov.

Poglavje o vroãevodnem omreÏju se zakljuãi z

zahtevami za izolacijo, izvedbo odzraãevanj in

izpustov ter potrebnimi odmiki od drugih komu-

nalnih vodov.

Posebno poglavje smo namenili zahtevam za

izvedbo toplotnih postaj za ogrevanje, prezraãe-

vanje, pripravo sanitarne tople vode in ostale

namene. Posebej poudarjamo, da so v sistemu

daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana

dopustne le indirektne toplotne postaje ter da so

nedopustne vse hidravliãne vezave, ki omogoãajo

vraãanje neohlajene vode v toplotno postajo.

V tem poglavju so navedene zahteve za elemente,

vgrajene na primarni in sekundarni strani toplotne

postaje, gradbene zahteve za prostor toplotne

postaje, opisani so sistemi za pripravo sanitarne

tople vode. Poglavje o toplotnih postajah zaokro-

Ïujejo zahteve za elektroinstalacije v toplotni

postaji.

Dovolili smo si tudi ponuditi osnovne smernice za

projektiranje internih toplotnih naprav odje-

malca (ogrevanje, vodovod, prezraãevanje), ki

prav tako vplivajo na pravilno in uãinkovito izrabo

energije.

Tekstualnemu delu Tehniãnih zahtev sledijo prilo-

ge, v katerih grafiãno in tabelariãno pojasnjujemo

opisane sisteme in re‰itve.

Tehniãne zahteve so objavljene na spletnih stra-

neh Holdinga Ljubljana (www.holdingljublja-

na.si/Energetika,Tehniãne zahteve), kar nam omo-

goãa sprotno dopolnjevanje in sledenje novim teh-

niãnim pravilom in materialom.

Tehniãne zahteve smo izdelali z namenom, da bi

poenotili doloãene pristope k projektiranju in

izvedbi vroãevodnega omreÏja in toplotnih postaj,

kar je glede na obseg sistema daljinskega ogreva-

nja v Energetika Ljubljana nujno. Poleg tega je bilo

vodilo pri izdaji tudi to, da predvsem projektan-

tom strojnih instalacij v objektih, ki se bodo prik-

ljuãili na vroãevodno omreÏje Energetike

Ljubljana, posredujemo ãim natanãnej‰e smernice

za projektiranje. V primeru nejasnosti ali posebnih

primerov smo na voljo za pojasnila in strokovni

pogovor (el. po‰ta: primoz.jakos@energetika-lj.si).

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Nova izdaja Tehniãnih
zahtev za prikljuãitev
na vroãevodno omreÏje
JP Energetika Ljubljana

PrimoÏ Jako‰
Energetika Ljubljana d.o.o.

MATIâNA SEKCIJA STROJNIH 
INÎENIRJEV



MATIâNA SEKCIJA ARHITEKTOV,
URBANISTOV IN KRAJINSKIH
ARHITEKTOV

Poleg uvodnega dela, je Statutarna skup‰ãina

imela naslednji dnevni red:
■ poroãilo predsednika o opravljenem delu od

Ustanovnega odbora do Skup‰ãine,
■ predstavitev statuta in sprejem,
■ predstavitev in sprejem zaãasnega volilnega

pravilnika,
■ imenovanje volilne komisije,
■ sklep o zaãasnem etiãnem kodeksu in disciplin-

skem pravilniku,
■ sklep o zaãasnem vodstvu ZAPS in nalogah do

II. skup‰ãine,
■ sklep o imenovanju disciplinskih organov v pre-

hodnem obdobju,
■ imenovanje zaãasne vpisne komisije,
■ finanãno poroãilo o razdruÏevanju z IZS in

sklep o akontaciji ãlanarine za 2004.

Skup‰ãine so se udeleÏili gostje z uvodnimi nago-

vori: drÏavni sekretar MOPE, predsedniki strokov-

nih dru‰tev DAL, DKAS in DUPPS ter dekan

Fakultete za arhitekturo. Skup‰ãino so vodili arh.

Boris Zuliani, Andrej Prelov‰ek in Janez Dolinar.

Prisostvovala je tudi poobla‰ãena namestnica

notarke, ki je zapisovala sklepe. Skup‰ãine se je

udeleÏilo pribliÏno 70 kolegov in kolegic.

Poroãilo o delu MSA je obsegalo:

a) pripravo finanãnega plana za leto 2003, ki je bil

sprejet na zboru aprila,

b) opis prenove lastnih prostorov na Vegovi, ki je

potekala do septembra (in ‰e ni povsem zaklju-

ãena),

c) izdelavo in opis statuta ter zaãasnega volilnega

pravilnika,
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Poroãilo o I. statutarni
skup‰ãini Zbornice za
arhitekturo in prostor
Slovenije (ZAPS)
25. 11. 2003 v Cankarjevem domu

dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.

USTANOVNI ODBOR ZAPS OZ. UO MSA JE PO

DALJ·EM USKLAJEVANJU Z MOPE IN

VEâKRATNEM PRESTAVLJANJU ROKOV

PRI·EL DO FAZE, DA JE LAHKO SKLICAL

STATUTARNO SKUP·âINO.
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d) pripravo razliãnih pravilnikov ter akcij, zlasti:

- Pravilnika o vsebini projektne dokumentaci-

je,

- Pravilnika o minimalnih tarifnih pogojih,

- Nateãajnega pravilnika,

- na podroãju promocije stroke: zavzemanje

za preoblikovanje Pleãnikovega sklada v

sklad, ki se financira iz proraãuna (ne iz pro-

stovoljnih prispevkov), saj je osrednja drÏav-

na nagrada v arhitekturi,

- na podroãju vrednotenja avtorskega ustvar-

jalnega dela: skupno akcijo s Kulturni‰ko

zbornico proti razvrednotenju tovrstnega

dela,

e) na mednarodnem podroãju: sodelovanje z ACE

v Bruslju, ki vkljuãuje evropske arhitekturne

zbornice in usklajuje skupne norme na podroã-

ju arhitekturnih akcij ter dejavnosti,

f) na zadnji Skup‰ãini ACE 14. –15. novembra smo

bili sprejeti v polnopravno ãlanstvo s 1. 1. 2004,

s tem pa sprejemamo tudi veãje obveznosti.

Predstavitev in sprejem Statuta ZAPS

Predstavitev statuta sta opravila arh. Krajcar in

pravnik ·antej.

Statut vsebuje, glede na obstojeãi statut IZS in

dosedanje izku‰nje sekcije, nekatere specifiãne

re‰itve.

UO ZAPS je manj‰i, uãinkovitej‰i in ‰teje 4 ãlane.

Sestaja se tedensko.

Skup‰ãino ZAPS sestavljajo po 3 predstavniki

vsake sekcije in predstavniki 7 regij (po 1 pred-

stavnik na 50 ãlanov), predvidoma skupno 30 – 35

ãlanov.

Skup‰ãinski svet sestavljajo predsednik skup‰ãi-

ne, 3 predsedniki sekcij, predsedniki regij in pred-

stavnik MOPE. Sestaja se na 1 do 2 meseca. Ima

zlasti nadzorno funkcijo.

Sekcije imajo strokovne svete, ki jih vodijo pred-

sedniki.

Statut omogoãa tudi Strokovni svet zbornice kot

posvetovalno telo, ki zdruÏuje predstavnike

strokovnih, izobraÏevalnih in znanstvenih institu-

cij ter dru‰tev (tako ãlanov kot neãlanov) s

podroãja arhitekture, krajinske arhitekture in ure-

janja prostora, ki usklajuje stali‰ãa do pomemb-

nej‰ih problemov prakse in razvoja stroke.

Po podrobnej‰i predstavitvi ‰tevilnih amandmajev

statuta je Skup‰ãina glasovala o posamiãnih

amandmajih in na koncu o statutu kot celoti ter ga

soglasno potrdila.

Zaãasno vodstvo in naloge

Skup‰ãina je potrdila predlog zaãasnega vodstva

in naloge UO v prehodnem obdobju do naslednje

II. skup‰ãine. UO ZAPS v tem obdobju predstavlja

obstojeãi UO, ki je raz‰irjen s 3 ãlani, ki so bili prej

vkljuãeni v UO MSA, in tudi s predstavnikom MOPE.

Naloga UO je, da pripravi vse potrebno za razdru-

Ïitev z IZS, ustanovitev nove zbornice in izvede

volitve v organe ZAPS-a ter na tej osnovi skliãe

naslednjo programsko-volilno skup‰ãino (predvi-

doma v aprilu ali maju).

Akontacija ãlanarine ZAPS-a za 2004

Skup‰ãina je med drugim potrdila tudi sklep o

akontaciji ãlanarine za leto 2004, ki temelji na

dosedanji skupni ãlanarini IZS in MSA, korigirani z

indeksom rasti cen.

Po zakljuãku skup‰ãine je sledilo povabilo na

»predhodno« otvoritev prostorov ZAPS-a na

Vegovi z manj‰o pogostitvijo.

Z izpeljavo statutarne skup‰ãine se torej zaãenja

novo, pomembno obdobje organizacije zbornice in

celotne stroke.
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V IMENU IZS IN KOMISIJE ZA SPREMLJANJE

SISTEMSKE ZAKONODAJE SEM SE 12.

NOVEMBRA 2003 UDELEÎIL POSVETA Z

ENAKIM NASLOVOM, KOT JE NASLOV TEGA

âLANKA. 

P
ovabil nas je organizator posveta, Institut

za javno naravo ljubljanske Pravne fakulte-

te v sodelovanju z Ministrstvom za okolje,

prostor in energijo RS. Zanimivo je, da je bil

program posveta enak programu posveta, ki se je

odvijal pred enim letom, torej nekaj mesecev po

sprejetju prvega Zakona o vodah v na‰i drÏavi. V

obeh primerih so bili isti predavatelji, torej iz vrst

piscev zakona. Le ministra je tokrat zamenjal

drÏavni sekretar.

Do tu je vse v redu in prav, le priãakovanja udele-

Ïencev posveta, da bomo temeljito seznanjeni z

novostmi in prakso enoletnega uresniãevanja

zakona, niso bila kaj dosti izpolnjena.

V preteÏni meri so predavatelji razlagali zakon,

njegovo nastajanje, njegovo filozofijo in vsebino

enako, kot v ãasu njegovega nastajanja in ob spre-

jetju.

Izvzamem le prispevek drÏavnega sekretarja, mag.

Radovana Tavzesa, ki je predstavil trenutno sliko

organizacijske sheme na podroãju upravljanja z

vodami in javnih gospodarskih sluÏb ter okvire

financiranja te dejavnosti v kombinaciji drÏavnega

proraãuna in nastajajoãega vodnega sklada. Tudi v

prispevku drÏavne podsekretarke, ge. Gabrijele

Grãar, je bilo kratko predstavljenih nekaj sprejetih

podzakonskih predpisov s podroãja koncesionira-

nja javnih sluÏb in razmejevanja povodij in poreãij.

Kljub mojemu rahlemu nezadovoljstvu, ki sem ga

nekako izrazil v uvodnem delu ãlanka, pa moram

ugotoviti, da so bila v razpravi iz dokaj ‰tevilãnega

avditorija postavljena ‰tevilna vpra‰anja, kar kaÏe

na potrebo in koristnost takih posvetov.

Aktivni udeleÏenci so bili predvsem iz vrst raznih

uporabnikov: malih elektrarn, vodovodov, kopali‰ã

ter upravnih in in‰pekcijskih sluÏb. Vpra‰anja so

se seveda nana‰ala na konkretne primere, prete-

Ïno iz potrebe po razjasnitvi zapletov. Odgovori so

bili kolikor mogoãe zadovoljivi. ·koda je, da se

organizator ni odloãil za zbirko vpra‰anj in stro-

kovno pripravljenih odgovorov v pisni obliki, ki bi

bila lahko na voljo ‰ir‰i uporabi.

Kot predstavnik IZS sem, ob nekaj strokovnih

vpra‰anjih, spomnil predvsem na ãas razpravljanja

o zakonu v DrÏavnem zboru in v Odboru za infra-

strukturo, kjer je na‰a Komisija za spremljanje

sistemskih zakonov prizadevno sodelovala. Ob

tem nam je bila dana obljuba, da bomo pri pripravi

podzakonskih predpisov vkljuãeni kot strokovna

pomoã Ïe v fazi priprav, pa doslej nismo dobili

nobenega gradiva ali povabila k sodelovanju.

Na ureditev podzakonskih predpisov ãaka ‰e vrsta

podroãij, kot npr. graditev in vzdrÏevanje vodne

infrastrukture, vzdrÏevanje vodnih in priobalnih

zemlji‰ã in podobno. Predvsem na podroãju uskla-

jevanja predpisov, ki se dotikajo Zakona o vodah

in Zakona o graditvi je potrebno dobro poznavanje

tako strokovne prakse kot predpisov, in prav pri

tem lahko prispeva na‰a zbornica dobro strokov-

no podporo ob ustrezni pripravljenosti pristojnih

sluÏb za sodelovanje.
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Zakon o vodah, leto
dni po sprejemu

Franc Av‰iã, univ. dipl. inÏ. grad.
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Poleg teh dveh kategorij obstajajo tudi standardi,

ki pokrivajo horizontalna podroãja, kot je recimo

podroãje akustike, prezraãevanja in zahtev za

poÏarno varnost. Standardi te vrste so izdelani za

preskusne metode za merjenje akustike stavb in

opreme, prezraãevanja in poÏarnih lastnosti in se

veãinoma pojavljajo v harmoniziranih standardih

kot podporni standardi za merjenje navedenih

lastnosti.

Mandati za standarde in proizvode, ki jih je komisi-

ja dodelila CEN za pripravo harmoniziranih stan-

dardov, zagotavljajo tak‰no kakovost standarda,

da lahko le-ta sluÏi namenu Direktive za gradbene

proizvode in zagotavlja upo‰tevanje vseh tistih

lastnosti proizvoda za trdnost, varnost pri upora-

bi, za‰ãito pred hrupom in poÏarom, varãevanje z

energijo in varovanje okolja, kot jih za tak pro-

izvod zahtevajo predpisi drÏav ãlanic.

Poleg splo‰nih predpisanih zahtev, navedenih v

mandatu, in pravil postopka priprave standardov

vsebujejo harmonizirani standardi ‰tiri priloge, v

katerih so na‰tete vse podrobnosti predmeta

standardizacije in sicer:

–– pprriillooggaa 11 na‰teje proizvode in materiale, iz

katerih so izdelani,

–– pprriillooggaa 22 na‰teje lastnosti proizvoda, ki jih je

potrebno pri vsakem proizvodu upo‰tevati za

doseganje izpolnjevanja bistvenih lastnosti,

–– pprriillooggaa 33 na‰teva podrobnosti sistema potrje-

vanja skladnosti, ki mora biti upo‰tevan za

vsako skupino proizvodov s tem, da so upo‰te-

vane v Uradnem listu Evropske unije objavljene

odloãbe komisije, ki navajajo sistem v odvisno-

sti od izpolnjevanja bistvenih lastnosti,

–– vv pprriillooggii 44 so podrobno na‰tete nevarne snovi, ki

jih proizvodi lahko vsebujejo in za katere veljajo

skupne ali nacionalne prepovedi in omejitve.

Za potrebe gradbenih proizvodov je komisija v

okviru Direktive za gradbene proizvode dodelila

mandate pribliÏno 40 proizvodom. Mandati so bili

podeljeni po predhodno podrobno opisanem,

usklajenem in s strani predstavnikov drÏav ãlanic

izglasovanem sistemu potrjevanja skladnosti.

Ustrezni tehniãni odbor v okviru Evropske organi-

zacije za standardizacijo CEN je v okviru danega

mandata za proizvod oziroma skupino proizvodov

pripravil program dela za posamezen proizvod ozi-

roma druÏino proizvodov. Z delovnim programom

je doloãil podroãje in izbral, koliko in kateri harmo-

nizirani standardi bodo pokrivali posamezen pro-

izvod oziroma druÏino proizvodov. V okviru svojih

pooblastil lahko na zahtevo posamezne drÏave

ãlanice ali veã predstavnikov v okviru delovnih sku-

pin pripravijo tudi dodatne zahteve za dokazovanje

doloãenih lastnosti in razredov. Program dela posa-

meznih tehniãnih odborov potrdi komisija in ga

objavi kot mandat. Mandat za posamezen proizvod

ali druÏino proizvodov pove, katere toãke morajo

vsebovati harmonizirani standardi. Te toãke so:

1. Obseg in podroãje uporabe harmoniziranega

standarda.

2. Podroben opis proizvoda ali druÏine proizvodov

za ustrezno predvideno uporabo.

3. Doloãitev lastnosti proizvoda ali druÏine pro-

izvodov, ki jih je potrebno dokazovati glede na

bistvene lastnosti.

4. Raãunske in preskusne metode oziroma skli-

cevanje na standard za potrditev teh lastnosti.

5. Osnovne lastnosti, ki morajo biti navedene na

etiketi, ki spremlja CE znak.

6. Razredi in ravni za lastnosti, ki so zahtevane v

mandatu.

7. Sistem potrjevanja skladnosti, kot je zahtevan

v mandatu in posebne doloãbe za ocenjevanje

skladnosti.

Poleg te vsebine mora harmonizirani standard

vsebovati ‰e:
■ prilogo ZA, ki doloãa tiste toãke standarda, ki

pripadajo harmoniziranemu delu,
■ moÏen in konãen datum, ko mora zakonodaja-

lec v posamezni drÏavi ãlanici umakniti vse

nacionalne standarde in predpise, ki so nosilci

nacionalnega znaka skladnosti in prepreãujejo

prost pretok blaga.

V mandatu je tudi zahtevano, da ãlani Evropske

organizacije za standardizacijo CEN v postopku

priprave standardov povabijo k sodelovanju pred-
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Raba harmoniziranih
standardov

Pavla MUREKAR, univ. dipl. inÏ. grad.
Podsekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo

PRINCIP NOVEGA PRISTOPA, DEL KATEREGA

JE TUDI DIREKTIVA O GRADBENIH

PROIZVODIH, IMPLEMENTIRANA V ZAKONU O

GRADBENIH PROIZVODIH (UL RS, ·T. 52/00)

JE V UREJENEM PODROâJU, KATEREGA

FUNKCIONIRANJE JE ZNOTRAJ

DOGOVORJENEGA SISTEMA POPOLNOMA

NEODVISNO. TA UREJEN SISTEM SO

HARMONIZIRANI STANDARDI. 

H
armonizirani standardi na poseben, vna-

prej dogovorjen naãin uredijo razliãno ‰te-

vilo podpornih standardov za presku‰anje.

Ureditev obsega postopek za potrjevanje skladno-

sti in oznaãevanje doloãenega proizvoda. Zahtevo

za potrjevanje skladnosti v odvisnosti od bistvenih

lastnosti, pomembnih za vgradnjo, predpi‰e zako-

nodajalec v predpisu. Harmonizirani standardi

poleg postopka za potrjevanje skladnosti prina‰ajo

‰e zahteve za oznaãevanje proizvodov z znakom

CE. Z zahtevami za oznaãevanje postanejo harmo-

nizirani standardi zavezujoãi, saj samo ti standardi

povedo, kako mora biti proizvod oznaãen, da bi

lahko bil dan v promet oziroma v uporabo.

Harmonizirani standardi so tisti standardi, za katere

je komisija dodelila Evropski organizaciji za stan-

dardizacijo CEN mandat za potrjevanje skladnosti, ki

je naveden v tak‰nih standardih. Na podlagi

Direktive za gradbene proizvode so bili tak‰ni man-

dati dodeljeni za standarde za proizvode in za stan-

darde za presku‰anje za veliko veãino gradbenih

proizvodov in sklopov z redkimi izjemami. V ta

namen je bila v razlagalnih dokumentih predstavlje-

na razlika med standardi, ki vsebujejo zahteve za

proizvode, in drugimi, namenjenimi za projektiranje

in gradnjo. Standardi za proizvode vsebujejo podro-

ben opis lastnosti proizvoda ali druÏine proizvodov,

ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, vkljuã-

no s preskusnimi metodami, merili skladnosti in

sistemom potrjevanja skladnosti. f
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stavnike vseh drÏav ãlanic, ki kakorkoli sodelujejo

pri izvajanju nacionalne zakonodaje. Le z upo‰te-

vanjem interesa vseh sodelujoãih se lahko izogne-

jo moÏnim poznej‰im nepravilnostim in pritoÏbam,

ki bi lahko vodile do zahtev po izvajanju postop-

kov iz za‰ãitnih klavzul.

Standardi za proizvode lahko vsebujejo tudi tiste

toãke, ki jih mandat ne zahteva. V teh toãkah so

lahko obravnavane tiste lastnosti proizvodov, ki

nimajo vpliva na nobeno od bistvenih zahtev. Te

toãke so navedene izven harmonizacijske priloge

ZA in tako tudi niso del oznaãevanja s CE znakom.

To so standardi za prostovoljno presku‰anje.

Navajanje lastnosti, ki so v tem delu standarda

navedene kot prostovoljno doloãljive, izbere drÏa-

va ãlanica posebej kot nacionalno zahtevo, ne sme

pa predstavljati ovire pri prostem pretoku blaga.

Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi

naslove harmoniziranih standardov, ki so bili spre-

jeti skladno s pravili CEN. S tem obvestijo drÏave

ãlanice in vse zainteresirane, da je lahko tako

objavljen naslov standarda predmet dajanja v pro-

met in uporabo, oznaãevanja in prostega pretoka

blaga. Zakonodajalec posamezne drÏave ãlanice

ali zainteresirane strani objavi tak seznam v naci-

onalnem Uradnem listu.

âe drÏava ãlanica meni, da harmonizirani stan-

dard ni v skladu z zahtevami Direktive o gradbenih

proizvodih, to sporoãi komisiji in navede razloge

za domnevo o neskladnosti. Komisija posreduje

domnevo o neskladnosti Stalnemu odboru za

gradbeni‰tvo in na podlagi rezultatov izglasova-

nega mnenja objavi ustrezno informacijo v

Uradnem listu Evropske unije.

Pri natanãnej‰em pregledu harmoniziranih stan-

dardov lahko kaj kmalu ugotovimo, da je njihova

sestava tako zelo dodelana in doreãena, kot je le

redko kateri sistem v tehniki, namenjen za tako

‰iroko uporabo. Iz urejenosti vsebine je oãitno, da

je Evropa v to ureditev vloÏila vso svoje znanje in

sposobnosti. Odredba o obveznem atestiranju

frakcioniranega kamenega agregata za beton in

asfalt (Uradni list SFRJ, ‰t. 41/1987), tuj predpis v

uporabi, je bila urejena na zelo podoben naãin. Ker

je nosilec nacionalnega znaka skladnosti SVN,

mora zakonodajalec njeno uporabo preklicati naj-

pozneje z dnem uveljavitve evropskega znaka

skladnosti, z dnem 1. 6. 2004, kot je bilo objavljeno

v Uradnem listu Evropske unije.

Harmoniziran standard za agregat za beton SIST

EN 12620, ki ureja enako vsebino kot navedena

Odredba o obveznem atestiranju frakcioniranega

kamenega agregata za beton in asfalt, ima nasled-

njo vsebino:

11.. OObbsseegg:: zzaa aaggrreeggaattee iinn ppoollnniillaa nnaarraavvnneeggaa iizzvvoorraa,,

oobbddeellaannaa iinn rreecciikklliirraannaa zzaa iizzddeellaavvoo bbeettoonnaa..

22.. NNoorrmmaattiivvnnee rreeffeerreennccee:: ssttaannddaarrddii zzaa pprreesskkuu‰‰aannjjee::
■ EN 196-21: Presku‰anje cementa – vsebnost

kloridov, ogljikovega dioksida in alkalij,
■ EN 932-3: Presku‰anje agregatov – petro-

grafske znaãilnosti,
■ EN 932-5: Presku‰anje aregatov – kalibriranje,
■ EN 933-1: Presku‰anje geometrijskih znaãil-

nosti – sejalna metoda za doloãaje razstres-

ljivosti malih delcev,
■ EN 933-3: Presku‰anje geometrijskih znaãil-

nosti – doloãanje oblike delcev – indeks cep-

ljenja,
■ EN 933-4: Presku‰anje geometrijskih znaãilno-

sti – doloãanje oblike delcev – indeks oblike,
■ EN 933-7: Presku‰anje geometrijskih znaãil-

nosti – doloãanje vsebnosti preperelih delcev,
■ EN 933-8: Presku‰anje geometrijskih znaãil-

nosti – doloãanje finosti – test ekvivalentno-

sti peska,
■ EN 933-9: Presku‰anje geometrijskih znaãilno-

sti – doloãanje finosti – ‘metilenski modri test’,
■ EN 933-10: Presku‰anje geometrijskih znaãil-

nosti – doloãanje finosti – ocena polnila

(sejalna metoda z zraãnim curkom),
■ EN 1097-1: Presku‰anje mehanskih in fizikalnih

lastnosti agregatov – doloãanje odpornosti

na obrabnost povr‰ine (metoda mikro Deval),

f
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■ EN 1097-2: Presku‰anje mehanskih in fizikal-

nih lastnosti agregatov – doloãanje odporno-

sti na drobljenje,
■ EN 1097-3: Presku‰anje mehanskih in fizikalnih

lastnosti agregatov – doloãanje prostorninske

mase v raztresenem in stisnjenem stanju,
■ EN 1097-6: Presku‰anje mehanskih in fizikal-

nih lastnosti agregatov – doloãanje specifiã-

ne teÏe in vodovpojnosti,
■ EN 1097-8: Presku‰anje mehanskih in fizikal-

nih lastnosti agregatov – doloãanje gladkosti

povr‰ine,
■ EN 1097-9: Presku‰anje mehanskih in fizikal-

nih lastnosti agregatov – doloãanje odporno-

sti na abrazijo,
■ EN 1367-1: Presku‰anje termiãnih in klimat-

skih lastnosti – doloãanje odpornosti na

zmrzovanje in tajanje,
■ EN 1367-2: Presku‰anje termiãnih in klimat-

skih lastnosti – doloãanje vsebnosti magne-

zijevega sulfata,
■ EN 1367-4: Presku‰anje termiãnih in klimat-

skih lastnosti – doloãanje krãenja pri su‰enju,
■ EN 1744-1: Presku‰anje kemiãnih lastnosti –

kemiãna analiza,
■ ISO 566: Sejalne analize – kovinsko sito, perfo-

rirana plo‰ãa – nominalne vrednosti odprtin.

33.. IIzzrraazzoosslloovvjjee..

44.. GGeeoommeettrriijjsskkee zzaahhtteevvee::

4.1 Splo‰no,

4.1 Velikost zrna,

4.1 Razvr‰ãanje,

4.1 Pojem grobega agregata,

4.1 Vsebnost preperelih delcev,

4.1 Vsebnost finih delcev,

4.1 Kvaliteta finih delcev.

55.. FFiizziikkaallnnee llaassttnnoossttii..

66.. KKeemmiiããnnee llaassttnnoossttii..

77.. UUggoottaavvlljjaannjjee sskkllaaddnnoossttii..

7.1 Proizvajalec izvede zaãetni preskus, kontrolni

organ kontrolo proizvodnje.

7.2 Zaãetni preskus je potrebno izvesti v nasled-

njih okoli‰ãinah:

a) na novo vzpostavljena proizvodnja,

b) bistvene spremembe, ki bi lahko vplivale

na konãne lastnosti agregata.

Rezultati zaãetnih preskusov se dokumentirajo

kot zaãetni za izvedbo kontrole proizvodnje tega

proizvajalca. Rezultati naj obvezno vsebujejo potr-

ditev vsake komponente, ki bi lahko vsebovala

radioaktivni element s sevanjem nad dovoljenimi

vrednostmi, komponente z vsebnostjo polikroma-

tiãnega ogljika ali drugih nevarnih substanc. âe te

vrednosti presegajo dovoljene vrednosti na mestu

vgradnje, morajo biti deklarirane.

7.3 Kontrola proizvodnje mora ustrezati vredno-

stim iz tabele iz dodatka H.

88.. OOppiiss pprrooiizzvvooddaa:: zzaahhtteevvaannii ppooddaattkkii::

a) izvor in proizvajalec, pri recikliranih materi-

alih tudi skladi‰ãe,

b) tip agregata iz SIST EN 932-3,

c) dimenzije agregata,

d) drugo, kar je potrebno za doloãanje lastnosti

glede na konãno uporabo.

99.. OOzznnaaããeevvaannjjee:: ddoobbaavvnniiccaa nnaajj vvsseebbuujjee::

a) opis proizvoda,

b) datum odpreme,

c) serijsko ‰tevilko dobavnice,

d) ‰tevilko harmoniziranega standarda, s kate-

rim je proizvod skladen,

e) CE znak.

Aneks A: Tabela toleranc pri doloãanju lastnosti

grobega agregata.

Aneks B: Tabela toleranc pri doloãanju lastnosti

finega agregata.

Aneks C: Tabela toleranc pri doloãanju lastnosti

finega agregata.

Aneks D: Vsebnost finih delcev.

Aneks E: Navodilo za uporabo za beton.

Aneks F: Navodilo za doloãanje odpornosti na

zmrzovanje in tajanje.

Aneks G: Kemiãni vplivi na obstojnost betona.

Aneks H: Kontrola proizvodnje:

– kontrola proizvodnje za doloãanje skladnosti s

standardom,

– odgovornost zaposlenih ➔ poslovnik,

– odgovorni vodja del,

– kontrola z nenapovedanimi obiski,

– proizvajalec mora vzpostaviti lastno fiziãno

kontrolo proizvodnje,

– dokumenti in zapisi morajo bit v internih in

eksternih dokumentih,

– proizvajalec mora vzpostaviti kontrolo in obdr-

Ïati odgovornost nad moÏnimi podizvajalci,

– proizvajalec mora imeti in kontrolirati podatke

o izvoru materiala,

– vzpostavljeno mora biti vodenje proizvodnje,

– spremljana mora biti kvaliteta vhodnega mate-

riala predvsem zaradi vsebnosti nevarnih snovi,

– kontrola skladi‰ãenja materiala,

– spremljanje skladi‰ãenja materiala, ki ne sme

spremeniti svojih lastnosti do te mere, da bi

lahko vplival na deklarirano kvaliteto,

– proizvajalec mora zagotoviti testiranje in izo-

braÏevanje osebja,

– oprema mora biti ustrezna in vzdrÏevana,

– pogostost minimalnega ‰tevila preskusov je

toãno doloãena in je podana v tabelah H.1, H.2

in H.3,

– navedeno pogostost lahko proizvajalec v dogo-

voru s kontrolnim organom zmanj‰a pod dolo-

ãenimi pogoji,

– vsi rezultati testov in kontrole morajo biti

zapisani v poslovniku,

– zapisani morajo biti tudi vsi rezultati neskla-

dnosti,

– odgovornost proizvajalca glede skladi‰ãenja

mora biti zapisana in dogovorjena,

– pakiranje mora biti ustrezno oznaãeno,

– proizvajalec mora stalno skrbeti za izobraÏeva-

nje osebja in to zapisati v poslovnik oziroma

monitoring.

Aneks ZA: Izpolnjevanje bistvenih zahtev

– ZA.2a Potrjevanje skladnosti za agregat in pol-

nilo glede na predvideno uporabo.

– Tabela ZA.2a: Sistem potrjevanja skladnosti za

vgradnjo v objekte z visokimi zahtevami za var-

nost, kjer je zahtevana udeleÏba certifikacijske-

ga organa, je sistem 2+ za agregat in polnilo,

kjer pomeni 2+ izjavo o skladnosti proizvajalca

in certifikat proizvodnje z notranjo kontrolo

proizvodnje, zaãetnimi tipskimi preskusi in

nadaljnjim presku‰anjem, izvedenim s strani

proizvajalca samega ter nadzorom in certifici-

ranjem proizvodnje, izvedenim strani neodvi-

sne tretje strani, in

– Tabela ZA.2b: Sistem potrjevanja skladnosti za

vgradnjo v objekte brez visokih zahtev za var-

nost, kjer ni zahtevana udeleÏba tretje stranke,

je sistem 4 za agregat in polnilo, kjer pomeni 4

izjavo o skladnosti proizvajalca z notranjo kon-

trolo proizvodnje in zaãetnim tipskim presku-

‰anjem, izvajanim s strani proizvajalca samega.

ZA2.2 Oznaãevanje in izjava o skladnosti

Proizvod oziroma spremni dokument mora biti

oznaãen na naslednji naãin:

– s CE znakom v ustreznem merilu,

– s ‰tirimestno evropsko ‰tevilko organa za potr-

jevanje skladnosti,

– nazivom proizvajalca,

– zadnjima dvema ‰tevilkama leta, ko je bil prviã

name‰ãen CE znak,

– ‰tevilko certifikata, ki je sestavljena iz treh

delov: iz ‰tirimestne evropske ‰tevilke organa

za potrjevanje skladnosti, iz oznake CPD, ki

pomeni Direktivo za gradbene proizvode, in iz

zaporedne ‰tevilke certifikata,

– ‰tevilko harmoniziranega standarda, kateremu

imenovani proizvod ustreza,

– z namensko uporabo proizvoda,

– z navedbo vseh lastnosti, ki jih proizvajalec

doloãa v smislu zadovoljevanja bistvenih last-

nosti in so naveden ob CE znaku. f
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Izjava o skladnosti

1. Proizvajalec (naslov)

izjavlja

2. da je agregat za beton skladen s

3. SIST EN 12620:2002,

4. za kar ima certifikat ‰t . 0123-CPD-0012,

5. izdan s strani (naziv izdajatelja certifikata)

6. z naslednjimi lastnostmi:

1. oblika zrna dobljena vredn. Fl

2. velikost zrna oznaka d/D

3. specifiãna teÏa dobljena vredn. Mg/m3

4. ãistost

5. kvaliteta finosti prehod/ostanek na situ %

6. kategorija MB, SE

7. vsebnost preperin kategorija pr. SC10

8. odpornost na obrus kategorija

9. odpornost na obrabo povr. kategorija PSV56

10. odpornost na abrazijo kategorija AAV10, An30

11. odpornost na obrabnost kategorija Mde20

12. sestava

13. v kloridih topljive kisline dobljena vredn %

14. vsebnost kloridov kategorija AS0,2

15. vsebnost snovi, ki vplivajo na ãas vezanja betona t v min.

16. tlaãna trdnost S%

17. vsebnost karbonatov dobljena vredn. %CO2

18. prostorninska obstojnost prehod/ost na situ %WS

19. vsebnost aerantov dobljena vredn. kot dobljeno

20. vsebnost karbonatov dobljena vredn. %CO2

21. vpijanje vode dobljena vredn. %WA

22. radioaktivno sevanje dov. dobljena vredn.

23. vsebnost teÏkih kovin doseganje praga pri vgradnji

24. vsebnost poliaromatov doseganje praga pri vgradnji

25. vsebnost nevarnih snovi snov x: 0,2 nim3

26 odpornost na mraz dobljena vredn. F ali MS

27. odpornost na reakcije alkalij dobljena vredn.

7. Naziv, funkcija in podpis odgovorne osebe

f In na podlagi predpisa v uporabi, ki bo preklicana

z dnem 1. 6. 2004:

Izjava o skladnosti

1. Proizvajalec (naslov)

izjavlja

2. da je separiran naravni agregat skladen z

3. Odredbo o obveznem atestiranju frakcionira-

nega kamenega agregata za beton in asfalt

(UL SFRJ, ‰t. 41/1987)

4. za kar ima certifikat ‰t . 012-PA-056,

5. izdan s strani (naziv izdajatelja certifikata)

6. z naslednjimi lastnostmi:

1. mineralo‰ko-pretrografska sestava,

2. sestavine, ki prepreãujejo hidratacijo

cementa,

3. tlaãna trdnost kamna,

4. obstojnost na mrazu,

5. deleÏ celotnega Ïvepla in klorida,

6. prostorninska masa zrn,

7. vpijanje vode,

8. deleÏ organskih snovi,

9. oblika zrn,

10. deleÏ glinenih zrn,

11. deleÏ preperelih zrn,

12. deleÏ lahkih delcev,

13. obvitost povr‰ine zrna,

14. odpornost proti drobljenju in obrabi,

15. prostorninska masa v raztresenem stanju,

16. ostanek na situ, ki ustreza zgornji nazivni

veliãini frakcije,

17. deleÏ drobnih delcev,

18. granulometrijski sestav drobnega agregata,

19. modul zrnavosti drobnega.

7. Naziv, funkcija in podpis odgovorne osebe

Podrobnosti je seveda ‰e veliko. Nanizan je le

splo‰en okvir, ki bo, upam, proizvajalcem v pomoã

ali vsaj v izziv za vpra‰anja in iskanje odgovorov.

OPRAVIâILO UREDNI·TVA

Pravilno je: SUMMIT MOTORS center Ljubljana

Naroãnik: SUMMIT MOTORS d.o.o.

Arhitekt: ART ARCHING d.o.o.

Sreãko Kreitmayer, univ. dipl. inÏ. arh.

Konstruktor: prof. dr. BlaÏ Vogelnik, univ. dipl. inÏ. arh.

Izvajalec: IMKO d.d.
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Podjetju ArtArching d.o.o.,
avtorju omenjenega projekta
g. Sreãku Kreitmayerju ter
prizadetim sodelavcem, ki so
pri projektu sodelovali, se
iskreno opraviãujemo.

Uredni‰tvo glasila NOVO v IZS

V 30. ‰tevilki glasila NOVO v IZS je pri‰lo v ãlanku z
naslovom »Nagrade za jeklene konstrukcije« avtorja
mag. Romana Mura do napake.

V ãlanku je bilo navedeno, da je Ïirija med
pregledanimi prijavami v oÏji izbor za nagrado
uvrstila tri konstrukcije. Med temi je bil tudi objekt
SUMMIT MOTORS center Ljubljana, kjer sta bila
navedena napaãna arhitekta.
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ZAKONODAJALEC JE Z DOLOâILI V ZAKONU

O GRADITVI OBJEKTOV ZGO-1 (110. âLEN)

ZADOLÎIL INÎENIRSKO ZBORNICO

SLOVENIJE TER ZBORNICO ZA ARHITEKTURO

IN PROSTOR SLOVENIJE, DA PRIPRAVITA

OSNUTEK MINIMALNIH TARIFNIH POGOJEV

ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

PROSTORSKEGA NAâRTOVANJA,

ARHITEKTURNEGA IN KRAJINSKO-

ARHITEKTURNEGA PROJEKTIRANJA TER

REVIDIRANJA NAâRTOV ARHITEKTURE IN

KRAJINSKE ARHITEKTURE OZIROMA ZA

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI GRADBENEGA

IN DRUGEGA PROJEKTIRANJA,

OPRAVLJANJE GEODETSKIH STORITEV TER

REVIDIRANJA GRADBENIH IN DRUGIH

NAâRTOV.

P
oklicni zbornici sta se odloãili, da pripravita

usklajen in enovit osnutek tarifnih pogojev

za izvajanje celovitih projektantskih stro-

kovnih storitev.

Doloãila novega zakona nedvoumno opredeljujejo:
■ da morata biti projektna in tehniãna dokumen-

tacija izdelani v skladu s tehniãnimi predpisi in

standardi,
■ da morajo zgrajeni objekti izpolnjevati pred-

pisane bistvene zahteve,
■ kdo vse je udeleÏenec v investicijskem procesu,

ki ga zavezuje omenjena zakonodaja,
■ da sta poklicni zbornici IZS in ZAPS ustanovljeni

zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja

javnega interesa na podroãju urejanja prostora

in graditve objektov ter varstva tretjih oseb itd.

Posredno pa je s tem tudi jasno opredeljeno, kaj

vse mora obsegati projektantova strokovna stori-

tev oziroma za kaj vse poobla‰ãeni projektant

zakonsko odgovarja s tem, ko svoj izdelek podpi‰e.

V doloãilih novega zakona je delno Ïe upo‰tevana

evropska praksa, vendar pa se bo z vstopom

Slovenije v EU med drugim vzpostavil prost pretok

blaga, ljudi in znanja. Na vseh podroãjih dela in

Ïivljenja bodo takrat zaãela veljati pravila EU in

tudi na podroãju projektiranja ter graditve objek-

tov se bo, ne glede na obstojeão domaão zakono-

dajo, zaãela vedno bolj uveljavljati praksa EU.

Investicijske naloÏbe predstavljajo ogromna sred-

stva javnih financ pa tudi zasebnega kapitala, ki

naj bi bila v smislu javnega interesa gospodarno in

funkcionalno naloÏena, zato ni dvoma, da morajo

biti projektantske storitve na tem podroãju oprav-

ljene kvalitetno, saj so te izvedene kot prve in so

odloãilne tako za zasnovo objekta, kot za gospo-

darnost porabe finanãnih sredstev. âeprav se v

dana‰nji praksi nekateri zelo radi izgovarjajo na

delovanje trga in se pri tem posluÏujejo nedopust-

nih metod, celo izsiljevanja, je temeljna zakonitost

trga prav ta, da kvalitetna strokovna storitev zah-

teva tudi odgovarjajoão »kvalitetno ceno«, sicer

ni kvalitetno izvedljiva. âe kaj, potem ravno

nekvalitetno projektiranje kasneje povzroãa velike

finanãne pa tudi druge posledice, zato se vloge

projektantskih storitev v investicijskih procesih ne

more in ne sme podcenjevati.

Sicer pa so vsa temeljna naãela in splo‰na pravila

obligacijskih razmerij opredeljena v Obligacijskem

zakoniku iz leta 2001, ki ne dopu‰ãa izsiljevanja

projektanta na ‰kodo naroãnika in ne izsiljevanja

naroãnika na ‰kodo projektanta, predvsem pa ne

enega ali drugega na ‰kodo kvalitete ter namemb-

nosti objekta. Temu dejstvu se nikakor ne morejo

izogniti niti sestavljavci tovrstne zakonodaje pri

oblikovanju njenih doloãil.

Urejeni odnosi v projektiranju in honoriranju teh

storitev torej pomenijo za‰ãito tako zasebne kot

javne koristi.

Nova zakonodaja o graditvi objektov, pomemb-

nost strokovnih storitev na podroãju projektiranja

investicijskih naloÏb in nove razmere po vstopu

Slovenije v EU, predstavljajo zelo zahtevna izhodi-

‰ãa za pripravo novih tarifnih pogojev.

Z upo‰tevanjem dejstva, da so upravni postopki

podrobno opredeljeni v zakonodaji in da se spre-

minjajo, se pri sestavi TPPS ni toliko sledilo njim,

ampak so prevladala naslednja naãela oziroma

vodila:
■ da se v njih ãimbolj skrbno prikaÏe postopnost

strokovnih aktivnosti, ki jih narekuje praksa

projektiranja in gradnje investicijskih objektov,
■ da se ãim bolj celovito zajame osnovne in

dodatne strokovne (posebne) storitve, ki jih je

neizogibno treba izvesti, da se lahko izpolni

bistvene zahteve projektiranega objekta, pred-

pisane s tovrstno zakonodajo,
■ da se omogoãi jasno opredeljevanje obsega in

vrste strokovnih storitev ter njihovo ustrezno

vrednotenje v vseh konkretnih primerih pripra-

ve ponudb in sklepanja pogodb,
■ da se TPPS sestavi tako, da bodo lahko pred-

stavljali »nacionalne tarifne pogoje«, ki naj bi

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Pripravljen nov 
predlog tarifnih 
pogojev
Objavljamo predgovor k novim tarifnim pogojem projektantskih storitev

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

f
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jih Vlada Republike Slovenije odobrila ‰e pred

vstopom Slovenije v EU, kar je izredno

pomembno zato, ker bi jih potem za Slovenijo

upo‰tevali tudi organi EU, vse dokler ne bodo

oblikovana in sprejeta pravila o honorarjih na

nivoju EU.

Da bi zastavljene cilje uresniãili in pripravili vse-

binsko ãim bolj celovite ter popolne TPPS, so ti

izdelani po vzoru nem‰kih tarifnih pravil (HOAI),

ki imajo veã kot stoletno tradicijo, hkrati pa so

najbolj vplivni znotraj EU. Vendar pa so novi

TPPS prilagojeni ZGO -1 v vseh delih besedila,

kjer je bilo to potrebno in mogoãe.

Tako lahko novi TPPS tudi po vstopu Slovenije v

EU slovenskim projektantom omogoãajo laÏji

prehod oziroma opredeljevanje, vrednotenje in

izvajanje strokovnih storitev na podroãju inve-

sticijskih naloÏb na trgu EU. Velja pa tudi obrat-

no, torej to omogoãajo tudi tujim projektantom

v Sloveniji.

Ocenjuje se, da so TPPS kvalitetni, niso pa brez-

hibni in jih bo potrebno stalno dograjevati in

nadgrajevati, toda njihova uveljavitev in upo-

rabnost sta v veliki meri odvisni kar od projek-

tantov samih, od njihove stanovske zavesti in

odgovornosti do lastne stroke in drugih strok,

od delovanja po temeljnih naãelih in splo‰nih

pravilih obligacijskih razmerij, etiãnega kodeksa

zbornice in konãno od pripravljenosti ter priza-

devnosti, da te uãinkovito uveljavljajo v pogojih

stvarnega druÏbenega okolja.

O slednjem iz preteklosti Ïal nimamo prav

dobrih izku‰enj, pa ãeprav je na voljo dovolj

zglednih primerov nekaterih strok, ki so znale

svoje pogoje opredeliti in si jih tudi izboriti.

Upajmo, da se bodo projektanti inÏenirji in arhi-

tekti v prihodnje manj ukvarjali sami s seboj in

si preko poklicnih zbornic tvorno ter usklajeno

prizadevali za zagotavljanje znanja, kvalitetno

izvajanje in ustrezno vrednotenje svojih

strokovnih storitev po teh TPPS – vse to pa v

smislu javnega interesa na podroãju urejanja

prostora in graditve objektov, ki je temeljni cilj

Zakona o graditvi objektov.

f

Ocenjevanje vrednosti
investicijskih stro‰kov

MTP – MALI TARIFNI PRAVILNIK, KI GA JE

IZDALA IZS V LETU 1999, JE NAMENJEN

POENOTENJU DOLOâANJA OBSEGA DEL IN

CEN STROKOVNIH INÎENIRSKIH STORITEV

V INVESTICIJSKI IZGRADNJI. DOLOâANJE

CEN STROKOVNIH INÎENIRSKIH STORITEV

V INVESTICIJSKI IZGRADNJI OD IDEJNE

ZASNOVE DO PREDAJE OBJEKTA

INVESTITORJU JE VEDNO RAZPETO MED

DVE SKRAJNOSTI. INVESTITOR ÎELI

OBJEKT ZGRADITI âIM CENEJE IN ZATO SO

MU STRO·KI INÎENIRSKIH STORITEV

ODVEâ. STROKOVNO OSEBJE, KI

INÎENIRSKE STORITVE OPRAVLJA, PA

RAZUMLJIVO ÎELI ZA SVOJ IZDELEK

IZTRÎITI âIM VEâ. 

P
osel, v katerem je zadovoljna le ena

stranka, je praviloma slab, zato tudi cena

inÏenirske storitve ne sme zadovoljiti le

ene pogodbene stranke. MTP naj bi bil pripomo-

ãek, s katerim bi investitorji in izvajalci inÏenir-

skih storitev uravnavali vi‰ino honorarjev za

opravljene inÏenirske storitve v investicijski

izgradnji v zadovoljstvo obeh pogodbenih

strank. Prava vrednost inÏenirske storitve leÏi

nekje med obema zgoraj omenjenima skrajno-

stima in MTP je tisti pripomoãek, ki naj bi obema

strankama pomagal doloãiti pravo vrednost.

Izku‰nje nam kaÏejo, da se v praksi ‰e vedno

pojavljajo neverjetne razlike med cenami posa-

meznih ponudnikov inÏenirskih storitev, pa tudi

investitorji ali njihovi zastopniki (praviloma

arhitekti) dostikrat zahtevajo nerazumno nizke

cene inÏenirskih storitev. Pojavlja se vpra‰anje,

kje so vzroki za tako velika razhajanja pri cenah

inÏenirskih storitev, ko pa imamo vendar MTP, s

katerim je mogoãe doloãiti ceno inÏenirske sto-

ritve in tudi “Etiãni kodeks IZS”, ki definira

odnos inÏenirja do cen iz MTP.

Ali je pravilnik dosegel svoj namen?

Izku‰nje kaÏejo, da ne!

Zakaj ne?

MoÏni so trije razliãni vzroki za teÏave:

1. neustreznost sedanjega MTP,

2. nestrokovnost ponudnikov – inÏenirjev in

naroãnikov – investitorjev pri ocenjevanju

vrednosti investicij, ki predstavlja osnovo za

doloãitev cene inÏenirske storitve,

3. ignoriranje stroke in MTP s strani ponudni-

kov – inÏenirjev in naroãnikov – investitorjev.

Alojzij KALAN, univ. dipl. inÏ. str.
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Ad 1 – Neustreznost MTP
Nekaj vzrokov je vedno mogoãe najti na strani

izdelka – to je MTP. Odloãili smo se, da ga predela-

mo, popravimo in uredimo po najbolj‰ih moãeh in

razpoloÏljivem znanju, pri tem pa se bomo

zgledovali po podobnih izdelkih v tujini. Tudi pre-

imenovali ga bomo v tarifni pravilnik TP, skladno z

doloãili novega predloga ZGO pa ga bo potrdila ‰e

Vlada RS.

Veãina pripomb na sedanji pravilnik se nana‰a na

natanãnost doloãanja (ocenjevanje) vrednosti

investicijskih stro‰kov gradbenega objekta, nape-

ljav, naprav, opreme… itd., ki pomeni osnovo za

doloãitev cene inÏenirske storitve. Pri sedanji

uporabi MTP je ocenjevanje vi‰ine investicijskih

stro‰kov prepu‰ãeno osebni oceni vsakega posa-

meznika oz. udeleÏenca v poslu. Obstojeãemu MTP

bi bilo torej treba dodati ‰e nek priroãnik oz. pri-

pomoãek za dovolj natanãno ocenjevanje vredno-

sti investicij.

Izraãun honorarjev po HOAI je vezan na ocenjeva-

nje vrednosti investicij s standardom DIN 276

(Kosten von Hochbauten), s tem pa je postopek

doloãanja cene definiran v celoti. Izraãunljiva je

osnova – po DIN 276 – in tudi vrednost inÏenirske

storitve – po HOAI. Glede na dejstvo, da gre pri

celotnem procesu za doloãanje tiste cene, ki naj bi

zadovoljila obe pogodbeni stranki, pa cena v HOAI

ni definirana samo z eno vrednostjo, ampak je

izraÏena v razponu od minimalne do maksimalne.

Glede na pogoje in specifiãnost objekta pa se nato

obe stranki sporazumeta za tisto ceno, ki je spre-

jemljiva za obe stranki in zagotavlja uspe‰no

realizacijo projekta.

Obstojeãi MTP in tudi TP, ki je v pripravi, se v mar-

siãem zgledujeta po HOAI. Izraãun cene za inÏenir-

ske storitve je po MTP natanãno doloãen in ne

predvideva odstopanj navzgor ali navzdol. Pri oce-

njevanju vrednosti investicije pa je vsakemu posa-

mezniku prepu‰ãena moÏnost, da z oceno investi-

cije vpliva na konãno ceno inÏenirske storitve.

Pridemo do zakljuãka, da pri doloãanju cen inÏe-

nirskih storitev MTP sploh ni najpomembnej‰i fak-

tor, pa ãeprav ga imenujemo pravilnik. Pomemb-

nej‰a je ocena investicije, ki naj bo po merilih

investitorjev ãim niÏja, po merilih inÏenirjev pa

ãim vi‰ja. MTP nam torej zgledno ureja podroãje,

ki pa sploh ni najpomembnej‰e za ureditev celot-

ne problematike. Vse bolj postaja jasno, da je

doloãanje vrednosti inÏenirskih storitev zahteven

proces, ki mora temeljiti na trdni osnovi vrednosti

investicije, s katero se strinjata tako investitor kot

inÏenir. Soglasje o realni vrednosti investicije

pomeni tudi soglasje o obsegu inÏenirske storitve,

ki jo je treba opraviti. Ceno za to storitev pa nam

potem doloãa tarifni pravilnik. Iz predhodnega

razmi‰ljanja sledi, da se bo treba lotiti tudi uredi-

tve sistema za ocenjevanje vrednosti investicij,

saj ga lahko razumemo tudi kot pristop za pridobi-

tev soglasja o obsegu dela, ki je predmet inÏenir-

ske storitve.

Ad 2 Nestrokovnost ponudnikov
in naroãnikov
Iluzorno je misliti, da je mogoãe v fazi naãrtovanja

objekta s pravilnikom, ki temelji na subjektivnih

ocenah investicijske vrednosti, doloãiti ceno inÏe-

nirske storitve v tako ozkem pasu, da za investi-

torja – kupca ta odstopanja +/- ne bi bila pomemb-

na.

Tudi nestrokovnost pogodbenih partnerjev je

lahko razlog za napaãne ocene vrednosti investi-

cijskega objekta, zato bi bil pripomoãek za ocenje-

vanje vrednosti investicijskih stro‰kov zelo dobro-

do‰el.

Ad 3 Ignoriranje stroke in MTP

Ali lahko priãakujemo, da bodo ob predelavi TP ob

uveljavitvi pripomoãka za ocenjevanje investicij-

skih stro‰kov odpravljene vse sedaj ugotovljene

napake in nev‰eãnosti? Odgovor je odloãno NE! ·e

vedno se lahko pojavi ignoriranje TP, stroke in

etiãnega kodeksa IZS. Kako se lotiti tega pojava je

vpra‰anje, ki ga bodo morda znali re‰iti pravniki,

nekaj moÏnosti pa je tudi na strani “pravih inÏe-
nirjev”, ki nekaj dajo na svoje ime in ki so sposob-

ni zagotavljati tak‰no kvaliteto svojih storitev, da

si lahko privo‰ãijo tudi zavrnitev posla, za katere-

ga je oãitno, da je podcenjen. Tudi dosledno infor-

miranje IZS o konkretnih primerih nekorektnega

cenjenja inÏenirskih storitev je postopek, ki ga bo

treba spo‰tovati.

ZAKLJUâEK
Treba je zagotoviti pripomoãek za ocenjevanje

vrednosti investicij. Pripomoãek je lahko izdelan

kot:

A. DIN 276 ali pa za slovenske razmere prilagojena

oblika po vzoru DIN 276 – normativ, ki bo velja-

ven za vse sekcije pod okriljem IZS.

Smiselno je pridobiti dokument, ki bo uporaben

kot normativ in bo obravnaval investicijski objekt

kot celoto in tudi vsak del te celote. Tak‰en nor-

mativ je mogoãe uveljaviti za vse sekcije znotraj

IZS, kot obvezno osnovo, na kateri bo temeljil TP.

Nemogoãe je pripraviti tako precizen normativ, da

bi bilo z njegovo uporabo mogoãe oceniti vi‰ino

investicije v zelo ozkem toleranãnem obmoãju, saj

je specifika posameznih investicijskih objektov

zelo raznovrstna. Potrebno se bo odloãiti, kje bo

dopu‰ãena moÏnost usklajevanja mnenj in stali‰ã

med naroãnikom in izvajalcem inÏenirske storitve.

V Nemãiji so ta del prenesli v HOAI in predlagam,

da jih posnemamo tako, da bo TP doloãal minimal-

no in maksimalno ceno inÏenirske storitve za

investicijski objekt z znano ocenjeno vrednostjo.

B. Interni dokument MSS, ki bi veljal le za strojne

instalacije in bi ga lahko imenovali le pripomo-

ãek za ocenjevanje investicijske vrednosti

strojnih instalacij in opreme.

Zbiranje podatkov, izdelava in tekoãe posodablja-

nje Internega dokumenta MSS je zelo zahtevno in

obseÏno delo, pri tem pa se moramo zavedati, da

bo to pripomoãek brez uradne vrednosti. Finanãni

vloÏek za izdelavo in tekoãe posodabljanje tak‰ne-

ga pripomoãka bo velik, priãakovani uãinki pa pre-

cej manj‰i.

C. Podpiram izdelavo dokumenta, ki bo veljaven

za vse sekcije IZS – to je dokument pod toãko A.
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V  VEâINI ZVEZNIH DEÎEL GRADBENO

DOVOLJENJE ZA GRADNJO ENO- IN

DVOSTANOVANJSKIH HI· NI POTREBNO.

POSLEDICE TEGA NISO VEDNO V SKLADU S

PRIâAKOVANJI ZAKONODAJALCA, KI JE

ÎELEL S TEM DEJANJEM POSTOPEK

PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA

DEREGULIRATI IN DEBIROKRATIZIRATI.

T
ako daleã »kot je Luna od Zemlje«, naj bi

bila realna diskusija o ohranitvi HOAI, nam

je napisal gradbeni inÏenir Alfred Dirr iz

Weißnhorna na Bavarskem. Po njegovem mnenju

bi bilo potrebno, vsaj v primerih gradnje zgradb,

za katere gradbeno dovoljenje po zakonu ni

potrebno, razpravljati ne o ohranitvi HOAI, tem-

veã o tem, da morajo odgovorni poobla‰ãenci za

investicijo upo‰tevati gradbene predpise. Zakaj

tako misli, je pojasnil na primeru iz vsakdanjega

Ïivljenja gradbenega inÏenirja iz majhnega kraja.

Îe od leta 1998 sem ãlan Bavarske inÏenirske

zbornice za podroãje gradbeni‰tva. Z velikim zaãu-

denjem sem prebral poroãila »Statusbericht

2000plus«. V teh poroãilih navedena mnenja in

teze so v primerih delovnih pogojev, s katerimi se

sreãujejo v praksi majhni in srednje veliki inÏenir-

ski biroji, tako oddaljena od realnosti, kot je oddal-

jena Luna od Zemlje. Diskusija se ne bi smela

glasiti: »Za‰ãitimo HOAI!«, temveã: »Prisilimo

odgovorne poobla‰ãence za investicijo, da upo‰te-

vajo gradbene predpise!«

Dokler ne bo upravni organ, ki izdaja gradbena

dovoljenja, odgovorne poobla‰ãence za investicijo

zadrÏal/oviral oziroma jih kontroliral, ali izpolnju-

jejo 4. odstavek 70. ãlena (BayBo 96), je diskusija o

ohranitvi oziroma opustitvi HOAI farsa.

Med na‰imi odgovornimi poobla‰ãenci za investi-

cije (in tudi ‰tevilnimi kolegi s fakultete) je raz‰ir-

jeno naslednje mnenje: »Za tako imenovane eno-

in dvodruÏinske hi‰e oziroma za naãrte, ki se izde-

lujejo, ali za objekte, za katere gradbeno dovolje-

nje po zakonu ni potrebno, ali za objekte manj‰e

zahtevnosti niso potrebna dokazila o stabilnosti,

toplotni za‰ãiti in za‰ãiti pred hrupom.«

O dokazilu, v kateri razred odpornosti proti poÏaru

sodi objekt, pa na‰ odgovorni poobla‰ãenec za

investicijo tako ali tako sploh ‰e ni sli‰al.

S takim mi‰ljenjem pride v moj biro za statiko gra-

ditelj in reãe: »Jaz sicer ne potrebujem statiãnega

izraãuna, ampak moj zidar je menil, da nosilna

stena v pritliãju ne stoji nad nosilno steno v kleti

in da imajo garaÏna vrata precej velik razpon. Bi

mi lahko povedali, kako debel bi moral biti strop in

koliko Ïeleza mora zidar vanj vgraditi?«

»Ali moram poklicati prvo pomoã ali pa me imajo

za norca!«

Prekinem njegovo poplavo besed in ga opozorim

na 4. odstavek 70. ãlena (BayBo 96) ter ga vpra-

‰am, ali mu ga ni, v povezavi s statiko objekta,

pojasnil njegov arhitekt.

Z zaãudenjem poslu‰am, da je na‰ kolega odgo-

vornemu poobla‰ãencu za investicijo dejal, da za

zgradbe takega tipa statiãni izraãun ni potreben.

In nato pride krona pogovora: Vzamem HOAI, pri-

bliÏno preraãunam povr‰ino zgradbe, doloãim

predvidene stro‰ke (vrednost investicije) in iz

tabele honorarjev HOAI § 65 (najmanj‰a pristojbi-

na pri 69-odstotni delni storitvi) odãitam 4860

eurov in reãem z mirnim glasom: »K temu je

potrebno pri‰teti ‰e dodatne stro‰ke v vi‰ini pri-

bliÏno 4% in davek na dodano vrednost.«

V nadaljevanju se pokaÏe razlika med odgovornimi

poobla‰ãenci za investicijo: pri enih moram pokli-

cati prvo pomoã, saj padejo v nezavest, drugi mi

dajo telefonsko ‰tevilko psihiatra, ker verjamejo,

da se mi je zme‰alo.

Kdo naj kaj takega sploh razume?

Za nekaj, kar po mnenju svojega arhitekta ali kole-

ga stalnega pivskega omizja sploh ne potrebuje,

naj bi plaãal 5832 eurov bruto.

Ali bo na‰el stanovskega kolega, ki bo izpolnil nje-

gove minimalne zahteve, ali bo gradil dalje brez

statiãnega izraãuna, ne morem vedeti.

Pri seznanitvi na‰ega pristojnega deÏelnega urada

s primerom sem dobil naslednji odgovor: izvedem

naj pisno preveritev tega gradbenega ukrepa ozi-

roma jim jo predloÏim.

Naj pripomnim: Îivim v majhnem kraju s 7500 pre-

bivalci, imam dva ‰oloobvezna otroka, moj avto

stoji dan in noã na ulici pred mojim birojem.

Ne dvomim v to, da se HOAI uporablja oziroma je

nepogre‰ljiv pri gradnji posebnih zgradb in

zgradb, katerih investitor je drÏava.

V kolikor ne bodo zveze in politiki v najkraj‰em

ãasu spremenili postopek za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja za zgradbe manj‰e in srednje zah-

tevnosti, ne vidim za nas majhne, na podeÏelju

delujoãe biroje, niã drugega kot ãrno prihodnost.

Umrli bomo.

Na‰a sosednja zvezna deÏela Baden-Würtenberg je

po mojem mnenju vpeljala zelo dober in‰trument,

imenovan ugotovitveni postopek izpolnjevanja

zakonsko predpisanih pogojev (Kenntnisgabever-

fahren).

Po mojem mnenju je s takim majhnim DIN A4

listom, vezanim na dokazovanje stabilnosti, mogo-

ãe doseãi pozitivne posledice.

1 HOAI je nem‰ki MTP (Minimalni tarifni pogoji)
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»Moj zidar je menil …«
Kak‰na je HOAI1 – praksa pri objektih, za katere gradbeno
dovoljenje po zakonu ni potrebno

Prevod ãlanka iz ãasopisa Deutsches IngenieurBlatt, junij 2003
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Spo‰tovane gospe in gospodje,
spo‰tovani inÏenirji in arhitekti in
ostali gosti!
Vse prav lepo pozdravljam, pozdrave pa prina‰am

‰e od mnogih sodelavcev na ministrstvu, ki tudi

izhajajo iz va‰ih vrst. S tem Ïelim poudariti pose-

ben interes, s katerim spremljamo delo inÏenirjev

in arhitektov. Ta ne obstoji samo zaradi predpi-

sov, s katerimi je ministrstvo povezano preko

zbornic z inÏenirji in arhitekti, ampak izvira v zani-

manju in povezanosti s strokami, ki sodelujejo pri

graditvi. Skratka gre za interes na povsem profe-

sionalni osnovi. Zato izrekam priznanje organiza-

torjem tega Dneva inÏenirjev in arhitektov, ki so

za tematski naslov sreãanja izbrali temo »Inova-

tivno grajeno okolje«. Moram reãi, da imamo pri

na‰em delu na ministrstvu pravzaprav ves ãas

pred oãmi inovativno grajeno okolje, ãeprav ni to

vedno izrecno vidno ali zapisano. Na‰i ukrepi, na‰i

predpisi, ki jih pripravljamo, naj bi to inovativno

grajeno okolje omogoãali, pa tudi vzpodbujali.

Prizadevanje za inovativno grajeno okolje je del

na‰ega druÏbenega Ïivljenja in je tesno povezano s

prizadevanji za v prihodnost usmerjeni razvoj, ki

vkljuãuje naãrtovanje urejanja prostora, naãr-

tovanje in gradnjo sodobne infrastrukture in objek-

tov. Pri tem naj pojasnim, da razumemo v priho-

dnost usmerjen razvoj tak razvoj, ki bo omogoãil

trajnostni razvoj prostora in vseh dejavnosti, ki se v

njem odvijajo. To pomeni re‰evanje in naãrtovanje

razvojnih nalog, ki vkljuãujejo ekonomska, ekolo‰ka,

socialna in kulturna vpra‰anja. Menim, da je inova-

tivno grajeno okolje pomemben prispevek k temu.

Uspeh pri izvajanju naãel trajnostnega razvoja na

podroãju usmerjanja prostorskega razvoja in

grajenega okolja seveda ni odvisen samo od zako-

nov in predpisov, temveã je v veliki meri odvisen

tudi od sposobnosti povezovanja vseh strok, ki

morajo stremeti k sodelovanju in ne k delitvam, in

od ustvarjanja partnerstev na vseh ravneh –

drÏavni, regionalni in lokalni ravni z zasebnim

sektorjem, strokovnimi institucijami, interesnimi

zdruÏenji, nevladnimi organizacijami in z drugimi

javnostmi.

Tako zastavljene naloge, ãas, ki prina‰a vedno

nove zahteve, predvsem na podroãju varovanja

okolja, in seveda razvoj in zadnje stanje tehnike

zahtevajo od izvajalcev vedno veã znanja in stalno

posodabljanje znanja. Zahtevi po stalnem izobra-

Ïevanju se pridruÏuje tudi zahteva po veãji odgo-

vornosti. Zato je za zagotavljanje strokovnosti in

javnega interesa na tem podroãju zakonsko pred-

videna ustanovitev dveh poklicnih zbornic.

Uspe‰no izvajanje nalog zbornic, ki so v zakonu

predvidene in dovolj ‰iroko zastavljene, predstav-

lja bistveni prispevek tudi k inovativno grajenemu

okolju.

Zato pozdravljamo prizadevanja IZS, da na tak‰nih

sreãanjih, kot je dana‰nje, predstavi svojo dejav-

nost, obravnava druÏbeno pomembna strokovna

vpra‰anja in pokaÏe na doseÏke svojih ãlanov.

Tudi program dana‰njega sreãanja kaÏe na to, da

so to obseÏne in strokovno zahtevne naloge, kaÏe

pa tudi na to, da lahko pri inovativno grajenem

okolju loãimo dva vidika.

Pri prvem vidiku se lahko vpra‰amo, kako inova-

tivno graditi. To pomeni iskanje, raziskovanje in

uvajanje novih naãinov gradnje oziroma uvajanje

novih tehnologij na vi‰ji tehnolo‰ki ravni. Nove

tehnologije in vzajemen uãinek projektiranja zah-

tevnih objektov so se uveljavili tudi pri nas pri

gradnji mostov in predorov. Projektanti in izvajalci

so uspe‰no izkoristili moÏnosti in izzive, ki jih je

ponudila pospe‰ena graditev avtocest. Nastale so

obãudujoãe stvaritve, ki dokazujejo sposobnosti

na‰i strokovnjakov. Moãno pa Ïelimo, da bi do

tak‰nega razvoja pri‰lo tudi pri graditvi stavb in ‰e

posebej pri stanovanjski gradnji. To naj bi bil

obenem prispevek temu, da se stanovanja ne bi

draÏila ali da bi za isto ceno dobili vi‰jo kvaliteto.

Seveda pa tak‰na gradnja ne sme biti v nasprotju s

prostorskimi akti, torej da bi bil objekt sicer inova-

tiven, glede velikosti, lege v prostoru ali namena

pa bi bil v nasprotju z namensko rabo prostora.

Drugi vidik inovativno grajenega okolja pa je,

katere inovacije pri gradnjah uporabiti. Menim,

da so to tisti novi objekti, infrastruktura in napra-

ve, ki v polni meri upo‰tevajo naãela trajnostnega

razvoja in ki omogoãajo, da bomo Ïiveli kvalitetno,

skladno z naravo in naravnimi viri. Omogoãijo naj

nam, da bomo lahko naravo vrnili na‰im potom-

cem, ker so nam jo le-ti, kot reãemo, le posodili v

uporabo. V to se vkljuãujejo prizadevanja za novo

podobo arhitekture, energetsko uãinkovito in traj-

nostno gradnjo, ki naj hkrati prispeva k zmanj‰e-

vanju emisije toplogrednih plinov. Pomembna

osnova za graditev in za upravljanje s prostorom

so meritve, opazovanja, kartiranje in drugi postop-

ki za evidentiranje podatkov o prostoru. Prisotna

so Ïe mnoga spoznanja o stanovanjih za na‰e

nove razmere, o inteligentnem domu in integralni

infrastrukturi, o vlogi obnovljivih virov v energet-

ski oskrbi itd. Mislim, da o teh stvareh Ïe kar nekaj

vemo, potrebno pa je, da se to znanje neposredno

uveljavi pri naãrtovanju in pri izvajanju.

Pri tem seveda ni kljuãno to, kaj drÏava predpisu-

je, temveã, kako bo stroka to izvedla. Zato so

posveti, kakr‰en je va‰ dana‰nji, izjemnega pome-

na, in Ïelim vam ãim bolj‰e iskanje idej.
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Govor ministra 
mag. Janeza Kopaãa 
na 3. Dnevu inÏenirjev in arhitektov 19. novembra 2003

Mag. Janez Kopaã, minister za okolje, prostor in energijo 



Leto‰nje sreãanje je potekalo v dveh delih. V

dopoldanskem delu so v dvorani SMELT potekala

predavanja, v veãernem slavnostnem delu, ki je

potekalo v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu,

pa je InÏenirska zbornica Slovenije, letos drugiã

zapored, podelila 7 nagrad IZS za inÏenirske

doseÏke in 4 nazive ãastni ãlan IZS.

Naslovna tema leto‰njega Dneva inÏenirjev in

arhitektov je bila »INOVATIVNO GRAJENO OKO-

LJE«. Predavali so inÏenirji, strokovnjaki s

podroãja geodezije, arhitekture, gradbeni‰tva,

elektrotehnike in rudarstva, ki so predstavili svoje

projekte oziroma poglede na inovativno gradnjo.

Naloge geodetske sluÏbe, ki jih geodetska stroka

opravlja s tradicijo ter razvoj in usmerjanje

geodetskega dela, ki zahteva prilagajanje novim

strokovnim podroãjem, nam je v svojem predava-

nju predstavila dr. BoÏena Lipej. V zadnjem letu

temelji geodetska dejavnost na organizaciji sode-

lovanja v upravljanju s prostorom z obãinami,

izgrajevanju novih prostorskih evidenc ter uvaja-

nju mnoÏiãnega vrednotenja nepremiãnin.

Dr. Bogo Zupanãiã se je osredotoãil na glavno

mesto Republike Slovenje in nam predaval o urba-

nem managementu – razvoju mesta Ljubljane v tran-

zicijskem obdobju ter nam predstavil svoje poglede

in re‰itve za izbolj‰anje mestnega prostora.

MoÏne naãine podpore inÏenirski stroki pri udeja-

njanju naãela gradnje trajnostnih stavb je pred-

stavila dr. Marjana ·ijanec Zavrl. Hkrati je pred-

stavila tudi dosedanje aktivnosti na podroãju

uãinkovite rabe energije v stavbah ter nove zah-

teve in pristope, ki jih bomo morali do zaãetka

leta 2006 uveljaviti v slovenskem prostoru, ker jih

narekuje Direktiva EU o toplotnih lastnostih stavb.

Mag. ekon. in mag. el. Djani Breãeviã nam je s

svojim predavanjem prikazal trenutno stanje

obnovljivih virov v energetski oskrbi Slovenije

(vodna energija, energija vetra, sonãna energija,

3.  DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV 
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Podeljenih 7 nagrad 
InÏenirske zbornice Slovenije za izjemne inÏenirske doseÏke

in 3 nazivi ãastni ãlan 
InÏenirske zbornice Slovenije

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE V

SODELOVANJU Z SLOVENSKO INÎENIRSKO

ZVEZO LETOS TRETJIâ ZAPORED

ORGANIZIRALA DAN INÎENIRJEV IN

ARHITEKTOV, KI JE POTEKAL 19.

NOVEMBRA 2003 V LJUBLJANI.

UDELEÎILO SE GA JE OKOLI 250

UDELEÎENCEV. SREâANJE STA ODPRLA

PREDSEDNIK INÎENIRSKE ZBORNICE

SLOVENIJE MAG. âRTOMIR REMEC IN

PREDSEDNIK SLOVENSKE INÎENIRSKE ZVEZE

PROF. DR. BALDOMIR ZAJC. PRISOTNE PA

JE POZDRAVIL TUDI MINISTER ZA

OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO MAG.

JANEZ KOPAâ.

Predsednik Komisije za izobraÏevanje pri IZS 

dr. Îeljko Vukeliã

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije 

mag. ârtomir Remec

Predsednik Slovenske inÏenirske zveze, 

prof. dr. Baldomir Zajc

Petra Kavãiã
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje
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biomasa, geotermalna energija itd) in primerjavo

s stanjem v drÏavah EU. Predstavil nam je tudi

problematiko implementacije Direktive o pospe‰e-

vanju rabe elektriãne energije iz obnovljivih ener-

getskih virov v Sloveniji ter trende uporabe

obnovljivih virov do leta 2020 v Sloveniji.

Dr. Angela Scheller je s svojim predavanjem

posegla v prihodnost uporabe tehnologije za mre-

Ïno povezovanje domaãih naprav – inteligentni

dom. Na‰ tipiãni dom trenutno vkljuãuje le nekaj

naprav, ki so prikljuãene na elektriãno vtiãnico, ne

morejo pa komunicirati med seboj, ter osebni

raãunalnik z dostopom do interneta in druge PC

opreme. Teoretiãne moÏnosti povezave razliãnih

domaãih elektronskih naprav med seboj, pa tudi

med zunanjim svetom in domaãim raãunalnikom,

odpirajo ‰tevilna razmi‰ljanja in moÏnosti upora-

be, ki pa povpreãnemu uporabniku trenutno ‰e

niso na voljo.

Lanski prejemnik nagrade IZS za izjemne inÏenir-

ske doseÏke dr. Jakob Likar je predstavil potek

gradnje najzahtevnej‰ega predora v Republiki

Sloveniji – predora Trojane. Ta dvocevni predor, ki

je dolg okoli 2900 metrov, je del avtocestne pove-

zave med Celjem in Ljubljano v sklopu avtoceste

Lendava – Koper s prikljuãnimi kraki. Gradnja tega

predora zahteva posebno pozornost zlasti pri

tistih odsekih, ki potekajo pod stanovanjskimi in

drugimi infrastrukturnimi objekti.

Inovativni razvoj signalno varnostnih sistemov na

Slovenskih Ïeleznicah, ki je v zadnjih desetletjih iz

mehanskih in elektrorelejnih pre‰el na elektron-

ske sisteme, je v svojem predavanju predstavil g.

Danilo ·irnik. Îeleznica mora modernizirati infra-

strukturo na podroãju signalno varnostnih naprav

zaradi potrebe po zagotavljanju interoperabilno-

sti, ki omogoãa poenotenje sistemov med razliãni-

mi Ïelezni‰kimi upravami v Evropi in pomeni

skraj‰anje potovalnih ãasov tako v potni‰kem kot

v tovornem prometu.

V zadnjih desetletjih montaÏna gradnja v jeklu

doÏivlja precej‰nje spremembe in hiter razvoj, ki

sta jih ob konkretno izvedenih projektih podjetja

Trimo predstavila g. Milo‰ Ebner in g. JoÏe

Drãar. Posebno pozornost sta posvetila trenutne-

mu stanju jeklene montaÏne gradnje v Evropi in

Sloveniji ter nam pojasnila arhitekturna izhodi‰ãa,

trenutne zahteve arhitekturne stroke, projekcije

trendov in moÏnih bodoãih razvojnih poti ter

povezavo arhitekturnega snovanja s konkretno

izvedbeno fazo.

»Najdalj‰i skok ãez vodo« oziroma zasnovo in teh-

niãno re‰itev najdalj‰ega slovenskega mostu ãez

reko Muro nam je s svojim predavanjem predstavil

g. Viktor Markelj. Most je sestavljen iz dveh

loãenih objektov skupne ‰irine 28 m ter dolÏine

883 m, razpon preko reke zna‰a 80 m, tipiãni raz-

poni v nadaljevanju pa so dolÏine po 40 m. Gradnja

po tehnologiji postopnega narivanja je trajala tri

leta in je bila konãana v mesecu oktobru 2003.

G. Marjan Pipenbaher je predstavil najzahtevnej‰i

premostitveni objekt – viadukt ârni Kal, ki se gradi v

okviru izgradnje avtocestnega omreÏja v Republiki f

dr. BoÏena Lipej, univ. dipl. inÏ. geod. dr. Bogo Zupanãiã, univ. dipl. inÏ. arh. dr. Marjana ·ijanec Zavrl, univ. dipl. inÏ. grad.
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Sloveniji. Viadukt se ob upo‰tevanju elementov kra-

kasto razvejanih stebrov vi‰ine do 90 m, globokega

temeljenja visokih stebrov na elipsastih vodnjakih,

globine do 21 m, razponov vozi‰ãne konstrukcije

preko 140 m, zagotavljanju lokalne in globalne sta-

bilnosti viadukta v fazi gradnje in v fazi uporabe, ob

upo‰tevanju sunkov burje in diferenãnega osonãe-

nja, v projektantskem, tehnolo‰kem in izvedbenem

smislu uvr‰ãa med najzahtevnej‰e premostitvene

objekte tudi v svetovnem merilu.

Leto‰nje leto je InÏenirska zbornica Slovenije dru-

giã zapored podelila nagrade InÏenirske zborni-

ce Slovenije za izjemne doseÏke, za veã izje-

mnih doseÏkov v nekem ãasovnem obdobju ali za

Ïivljenjsko delo, pri ãemer mora biti objekt, tehno-

logija oz. izdelek ali posamezna faza izvedbe, na

katerega se nagrada nana‰a, izveden ali uporab-

ljen. Tako se je lanskim petim nagrajencem pridru-

Ïilo novih sedem prejemnikov nagrad.

Nagrade so dobili Viktor Markelj za inventivno

konstruktorsko zasnovo ter realizacijo najdalj‰e-

ga slovenskega mostu preko reke Mure na AC

odseku Vuãja vas – Beltinci, doc. dr. Mihael

Ribiãiã za strokoven in inovativen pristop k pro-

jektiranju in izdelavi geolo‰ko-geomehanskih pro-

jektov pri izvedbi AC programa v RS s poudarkom

na AC odseku Vransko – Blagovica, Branimir Vlaj

za visoko strokoven in individualen pristop pri

sanaciji najveãjih in najobseÏnej‰ih plazov v RS in

za prispevek k varovanju in sanaciji breÏin na

drÏavni cestni mreÏi, Marko Umberger za prenos

razvojno-raziskovalnih doseÏkov na podroãju

energijsko uãinkovite in bioklimatske gradnje v

konkretne inÏenirske aplikacije, TomaÏ Banovec

za Ïivljenjsko delo na podroãju geodetske dejav-

nosti, Janez Kern za Ïivljenjsko delo na podroãju

izgradnje elektrovodnega omreÏja v Sloveniji,

Anton Marinko za Ïivljenjsko delo na podroãju

gradnje predorov v Sloveniji in tujini.

f

Danilo ·irnik, univ. dipl. inÏ. el. Milo‰ Ebner, univ. dipl. inÏ. arh. JoÏe Drãar, univ. dipl. inÏ. str.

mag. ekon. in mag. el. Djani Breãeviã, univ. dipl. inÏ. dr. Angela Scheller prof. dr. Jakob Likar, univ. dipl. inÏ. rud. in geoteh.
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Poleg nagrade IZS za inÏenirske doseÏke je

InÏenirska zbornica Slovenije letos podelila tri

nazive ãastni ãlan InÏenirske zbornice

Slovenije. Lanskim ‰tirim ãastnim ãlanom so se

letos pridruÏili ‰e trije novi prejemniki naziva. Dr.

Janez Hrovatin je postal ãastni ãlan za aktivno

delo na podroãju priprav in izvedbe strokovnih

izpitov, mag. Du‰an Blaganje za pripravo pro-

storske zakonodaje, ki je bila podlaga za ustanovi-

tev InÏenirske zbornice Slovenije in prof. dr. Uro‰

BajÏelj delo, vloÏeno v razvoj rudarske in geoteh-

nolo‰ke stroke v Sloveniji ter za delo pri pripravi

in izvedbi strokovnih izpitov.

Prejemniki nagrad IZS za inÏenirske doseÏke in

ãastni ãlani IZS so ob tej priloÏnosti prejeli plake-

te IZS in skulpture, ki jih je oblikovala akademska

kiparka Mojca Smerdu.

Na lanskem Dnevu inÏenirjev in arhitektov sta

InÏenirska zbornica Slovenije in Slovenska inÏenir-

ska zveza podpisali sporazum o sodelovanju. Zato

se je InÏenirska zbornica Slovenije odloãila, da bo

Slovenski inÏenirski zvezi pomagala pri njeni

ponovni oÏivitvi delovanja z donatorsko akcijo

zbiranja sredstev. Akcija zbiranja sredstev se je

priãela decembra 2002 in potekala celo leto‰nje

leto. Na leto‰njem Dnevu inÏenirjev in arhitektov

pa je akcija doÏivela svoj vrhunec, kjer se je pred-

sednik Slovenske inÏenirske zveze prof. dr.

Baldomir Zajc vsem donatorjem, ki so se vkljuãili

v akcijo, zahvalil za donirana sredstva ter predsta-

vil naãrte, ki jih ima zveza v prihodnosti.

Ob tej priloÏnosti se Ïelimo ‰e enkrat zahvaliti

vsem predavateljem, ki so, ne samo z izvedbo

predavanja, temveã tudi s pripravo prispevkov, ki

so zbrani in objavljeni v »Zborniku 3. Dneva

inÏenirjev in arhitektov«, prispevali k uspe‰ni in

strokovni izvedbi sreãanja ter ãestitati nagra-

jencem, ki so se izkazali s svojim delom, na kate-

rega so in smo lahko vsi skupaj upraviãeno pono-

sni.

Zahvalo predsednika Slovenske inÏenirske zveze

prof. dr. Baldomira Zajca vsem donatorjem je

objavljena na straneh v nadaljevanju.

Viktor Markelj, univ. dipl. inÏ. grad. Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inÏ. grad.

predsednik IZS mag. ârtomir Remec in predsednik SIZ prof. dr. Baldomir Zajc skupaj z leto‰njimi prejemniki nagrad in naziva ãastni ãlan
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Viktor MARKELJ, 
univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva
Viktor Markelj je projektant najdalj‰ega slovenskega

mostu, mostu ãez reko Muro. Most, ki ni le najdalj‰i, tem-

veã je tudi po teÏi najteÏji gradbeni objekt izveden v

Sloveniji, predstavlja inovativno gradnjo tudi v medna-

rodnem merilu. Most ãez reko Muro je dolÏine 833 m,

sestavljen je iz dveh loãenih objektov, glavni razpon

preko reke zna‰a 80 m.

Posebnost v zasnovi mosta je prednapeta zatega v glav-

nem razponu, ki jo sestavljajo posebni po‰evni eksterni

kabli in posebna jeklena deviatorska konstrukcija, ki

sega izven gabarita konstrukcije in ki predstavlja nad-

gradnjo tehnologije prednapenjanja konstrukcij z beton-

skim prerezom brez sovpreganja. Posebnost v sami

gradnji pa je narivanje v dvojno zakrivljeno geometrijo v

celotni dolÏini z eno samo narivno opremo preko konã-

nih in zaãasnih vmesnih podpor.

Izvedeni projekt posega na podroãja, kjer ni bilo dovolj

izku‰enj ne za projektante ne za izvajalce, zato je zahte-

val pri zasnovi mnogo veã razmisleka, mnogo natanãnih,

veãkratnih in bolj detajlnih raãunskih analiz, veã truda

predvsem pri projektiranju, pa tudi pri gradnji sami.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke MAR-

KELJ Viktorju, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za inventivno konstruktorsko zasnovo ter

realizacijo najdalj‰ega slovenskega mostu preko reke Mure na AC Vuãja Vas – Beltinci.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, nagrajenec g. Viktor Markelj in predsednik UO MSG g. Gorazd Humar

3.  DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV 

Nagrajenci InÏenirske
zbornice Slovenije za
izjemne inÏenirske
doseÏke
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Marko UMBERGER, 
univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva
Marka Umbergerja poznamo kot dolgoletnega aktivnega strokov-

njaka na podroãju energetsko uãinkovite in bioklimatske gradnje.

Njegovo prepriãanje v pomembnost izkori‰ãanja obnovljivih virov

energije v stavbah se je utrdilo skozi razvojno delo in povezovanje

strokovnjakov ter institucij na domaãi in mednarodni ravni.

Dognanja je vseskozi vpletal v svoje poklicno delo. Veãino svojega

dela je posvetil vodenju investicij v visokih zgradbah. Kot posre-

dnik med investitorji in izvajalci je pri gradbenih projektih zaãel

sistematiãno vkljuãevati aktivni razmislek projektantov o optimal-

ni energetski zasnovi objektov. Tako je pod njegovim vodstvom

Poslovni sistem Mercator zaãel izrabljati odpadno energijo hladil-

nih naprav za ogrevanje svojih centrov, kar prina‰a velike prihran-

ke pri njihovem obratovanju.

Marko Umberger se je aktivno vkljuãil tudi v vna‰anje nove inÏe-

nirske prakse v gradnjo stanovanjskih objektov. Tudi z lastnim

zgledom pri gradnji enodruÏinske nizkoenergetske hi‰e, ki temelji

na vgradnji nizkoenergijskih stavbnih elementov in izrabi obnovlji-

vih virov energije, je dokazal, da trdno verjame v energetsko uãin-

kovito gradnjo.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏe-

nirske doseÏke UMBERGER Marku, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za

prenos razvojno – raziskovalnih doseÏkov na podroãju energijsko

uãinkovite in bioklimatske gradnje v konkretne inÏenirske aplika-

cije.

doc.dr. Mihael RIBIâIâ, 
univ. dipl. inÏ. geologije
InÏenirska geologija, kateri se je posvetil doc. dr. Mihael Ribiãiã, je

ena od vej tehniãne geologije, ki skupaj z ostalimi inÏenirskimi

strokami danes re‰uje najteÏje geotehniãne projekte pri izgradnji

avtocestnega kriÏa v Sloveniji. Uvedba inÏenirsko geolo‰ke stroke

in njena povezanost z ostalimi gradbenimi strokami je eden kljuã-

nih elementov za uspe‰no izgradnjo in projektiranje tako avto-

cestnih teles, kot objektov ki spremljajo njihovo izgradnjo.

Nagrajenec v zadnjih letih intenzivno sodeluje pri projektiranju in

izdelavi geolo‰ko-geomehanskih projektov na AC odseku Vransko

– Blagovica. Realizirane projektne re‰itve, katerim je botroval doc.

dr. Mihael Ribiãiã kaÏejo na veliko mero inÏenirskega obãutka za

optimalne re‰itve in tudi inovativen pristop pri re‰evanju najteÏjih

inÏenirskih problemov.

Dr. Ribiãiã je ãlan slovenske komisije za plazove in sanacijo velikih

plazov pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo RS in vodja

strokovnega odbora za plaz Slano blato.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne

inÏenirske doseÏke doc. dr. RIBIâIâ Mihaelu, univ. dipl. inÏ.

geologije, za strokoven in inovativen pristop k projektiranju

in izdelavi geolo‰ko – geomehanskih projektov pri izvedbi AC

programa v Sloveniji s poudarkom na AC odseku Vransko –

Blagovica.

Predsednik UO MSG g. Gorazd Humar, nagrajenec g. Marko Umberger 

in predsednik IZS mag. ârtomir Remec

Predsednik UO MSRG dr. Îeljko Vukeliã, nagrajenec doc.dr. Mihael Ribiãiã in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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TomaÏ BANOVEC, 
univ. dipl. inÏ. geodezije
So ljudje, ki s svojim delom kljuãno vplivajo na razvoj stroke. In so

ljudje, ki s svojim naãinom dela afirmirajo osnovno stroko, kjerkoli

Ïe delujejo. TomaÏu Banovcu bi z lahkoto pripisali oboje. O njego-

vem delu in doseÏkih priãa njegova bogata bibliografija in sodelo-

vanje pri mnogih razvojno – raziskovalnih projektih, ki so vezani

bodisi na njegovo osnovno dejavnost, kot je kartografija, planira-

nje in teledetekcija, kot tudi na povezane dejavnosti informatike in

statistike. TeÏko bi spregledali njegovo pomembno vlogo pri

razvoju druÏbe v ‰ir‰em smislu. Razvoj sistema drÏavne uprave,

razvoj informacijske druÏbe, mednarodne povezave Slovenije na

strokovnem podroãju in nenazadnje odliãna in pravoãasna evrope-

izacija drÏavne statistike so dokaz, da gre nagrada v prave roke.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏe-

nirske doseÏke BANOVEC TomaÏu, univ. dipl. inÏ. geodezije, za

Ïivljenjsko delo na podroãju geodetske dejavnosti.

Predsednik UO MSGeo g. MatjaÏ Grilc, nagrajenec g. TomaÏ Banovec in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec

3.  DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV 

Branimir VLAJ, 
univ. dipl. inÏ. geologije
Branimir Vlaj opravlja izjemno inÏenirsko delo na podroãju geoteh-

niãnih projektov na drÏavni cestni mreÏi. Je eden najvidnej‰ih

domaãih strokovnjakov, ‰e posebej specializiran za inÏenirske

gradnje pri sanacijah in zavarovanju plazov, usadov in breÏin.

Vlajevo bogato poslovno pot je poleg uspe‰nih projektov zazna-

movalo tudi stalno uvajanje novih geotehniãnih projektov in teh-

nologij v cestogradnjo. Po njegovi zaslugi smo v slovenskem pro-

storu zaãeli uvajati sidrane pilotne stene, varovati breÏine s sidra-

nimi betonskimi slopi ter izvajati veã vrst kamnitih zloÏb. Je speci-

alist za geotehniãna in geomehanska dela, svoj peãat pa je pustil

pri sanaciji najveãjih in najobseÏnej‰ih plazov, ki so v zadnjem

ãasu ogroÏali objekte in prebivalce na razliãnih koncih Slovenije.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne

inÏenirske doseÏke VLAJ Branimiru, univ. dipl. inÏ. geologije,

za visoko strokoven in individualen pristop pri sanaciji naj-

veãjih in najobseÏnej‰ih plazov v Republiki Sloveniji in za pri-

spevek k varovanju in sanaciji breÏin na drÏavni cestni mreÏi.

Predsednik UO MSRG dr. Îeljko Vukeliã, nagrajenec g. Branimir Vlaj in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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Janez KERN, 
univ. dipl. inÏ. elektrotehnike
Ime Janeza Kerna je v nekaj desetletjih njegovega uspe‰nega dela

postalo sinonim za kvalitetno in tehnolo‰ko vrhunsko izgradnjo

elektroenergetskega omreÏja. Pri na‰tevanju vseh daljnovodov,

katerih izgradnjo ali obnovo je inÏenir Janez Kern vodil, bi kmalu

ugotovili, da se ta ‰tevilka giblje daleã preko tisoã kilometrov. Ni

ga stojnega mesta daljnovodnega stebra, ki ga ne bi osebno pre-

hodil in poznal. Izgradnja daljnovodov je bila zanj delo, izziv, pa

tudi skoraj hobby, ki ga je podpiral s svojo planinsko Ïilico. S takim

opusom, kot je njegov, se bo tudi v prihodnje verjetno lahko

pohvali le redko kdo. Ob koncu svoje dolgoletne delovne poti je

inÏenir Janez Kern sprejel ‰e poseben izziv. Vodil je izgradnjo nove

transformatorske postaje RTP 400/110 kV Kr‰ko, ki je priãela

uspe‰no obratovati v lanskem letu.

Janez Kern je kot vodja izgradnje in obnove daljnovodov ustvaril

pomemben inÏenirski doseÏek, ki si vsekakor zasluÏi vse spo‰tova-

nje kolegov inÏenirjev, priznanje ter zahvalo ‰ir‰e skupnosti in po

tolikih letih uspe‰nega delovanja tudi nagrado InÏenirske zbornice

Slovenije za inÏenirske doseÏke.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne

inÏenirske doseÏke g. KERN Janezu, univ. dipl. inÏ. elektro-

tehnike, za Ïivljenjsko delo na podroãju izgradnje elektro-

energetskega omreÏja v Sloveniji.

Anton MARINKO, 
univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva
Anton Marinko je eden najveãjih in najvidnej‰ih strokovnjakov na

podroãju predorogradnje tako doma kot v tujini. V letu, ko je grad-

nja avtocest v svoji najintenzivnej‰i fazi, poteka v sklopu progra-

ma izgradnje avtocest tudi gradnja zahtevnih objektov in predo-

rov. Za vse predore, ki so ta hip v gradnji, vodi zahtevna inÏenirska

in konzultantska oz. svetovalna opravila prav Anton Marinko, ki

opravlja v druÏbi DDC svetovanje inÏeniring delo vodje sektorja za

predore. Anton Marinko ima bogate zasluge za kakovostno predo-

rogradnjo, ki postavlja slovensko inÏenirsko stroko in njene rezul-

tate ob bok najveãjim projektom v Evropi in svetu ter je zasluÏen

za uvajanje nove avstrijske metode pri gradnji slovenskih predo-

rov, ki omogoãa prilagojeno in ‰e zlasti varno gradnjo.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏe-

nirske doseÏke MARINKO Antonu, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za

Ïivljenjsko delo na podroãju gradnje predorov v Sloveniji in tujini.

Predsednik UO MSG g. Gorazd Humar, nagrajenec g. Anton Marinko in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec

Predsednik UO MSE g. Ivan Leban, nagrajenec g. Janez Kern in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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dr. Janez HROVATIN, 
univ. dipl. inÏ. elektrotehnike
Dr. Janez Hrovatin je ustanovni ãlan zbornice, predsednik izpitne

komisije za strokovne izpite iz elektro stroke Ïe vse od ustanovi-

tve zbornice, ãlan odbora za elektriãno varnost pri Ministrstvu za

gospodarstvo RS in dolgoletni vodja komisije za izobraÏevanje pri

Elektrotehniãni zvezi Slovenije. Njegovo dolgoletno delo na

podroãju obvladovanja elektrotehniãne regulative je privedlo do

zadnjega pograma za opravljanje strokovnih izpitov za projektan-

te, odgovorne vodje del, odgovorne vodje posameznih del in

dopolnilnih izpitov za tehnike elektro stroke. Zaradi velikega ‰tevi-

la relevantnih uredb, predpisov in standardov, ki so zbrani v

posebnem delu tega programa, pa tudi zaradi strokovne zahtevno-

sti njihovega razumevanja so predpisi opremljeni s kratko vsebino.

Prav dr. Janez Hrovatin je s svojim organizacijskim obãutkom in

strokovnim znanjem dal bistveni prispevek k predstavitvi in imple-

mentaciji programa za strokovne izpite, tako da je program prija-

znej‰i do uporabnikov.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv âastni ãlan dr.

HROVATIN Janezu, univ. dipl. inÏ. elektrotehnike, za aktivno

delo na podroãju priprav in izvedbe strokovnih izpitov.

Predsednik NO IZS mag. Vekoslav Koro‰ec, ãastni ãlan dr. Janez Hrovatin in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec

3.  DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV 

âastni ãlani InÏenirske
zbornice Slovenije
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mag. Du‰an BLAGANJE, 
univ. dipl. inÏ. arhitekture
Mag. Du‰an Blaganje je zaradi gospodarske krize v gradbeni‰tvu Ïe

v sredini osemdesetih let na obãnem zboru Dru‰tva arhitektov

Ljubljana, natanãneje tam nekje med letoma 1988 in 1990, predla-

gal, da naj se ustanovi ustrezna strokovna in stanovska zbornica,

ki bi okrepila poloÏaj tako arhitektov kot tudi ostalih inÏenirjev, ki

delujejo na podroãju graditve objektov. S spremembami in dopol-

nitvami Zakona o graditvi objektov leta 1996 je, takrat v funkciji

drÏavnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, kljub

moãnemu nasprotovanju nekaterih resorjev, s to pobudo tudi

uspel. Na temeljih, ki jih je postavil in ki so arhitektom in inÏenir-

jem dali moÏnost, da ustanovijo svojo zbornico, je bila le ta usta-

novljena ‰e v istem mesecu po uveljavitvi zakona. Uspe‰no delo

InÏenirske zbornice Slovenije je dokazalo, da je bila ta odloãitev

pravilna in da smo nanjo lahko upraviãeno ponosni.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv âastni ãlan mag.

BLAGANJE Du‰anu, univ. dipl. inÏ. arhitekture, za pripravo

prostorske zakonodaje, ki je bila podlaga za ustanovitev

InÏenirske zbornice Slovenije.

prof.dr. Uro‰ BAJÎELJ, 
univ. dipl. inÏ. rudarstva in geotehnologije
Velikokrat ugotavljamo, da je razvoj doloãene stroke v veliki meri

odvisen od ljudi, ki so ji predani in svoje sposobnosti vkljuãijo v

tiste Ïivljenjske tokove in povezave, ki omogoãajo pogled naprej.

Prof. dr. Uro‰ BajÏelj je izjemen strokovnjak na podroãju rudarstva

in geotehnologije. Poleg dela na Naravoslovnotehni‰ki fakulteti

Univerze v Ljubljani, se je leta 1996 aktivno vkljuãil v delo InÏenir-

ske zbornice Slovenije in bil med tistimi poobla‰ãenimi inÏenirji, ki

so se zavzemali za ustanovitev samostojne Matiãne sekcije inÏe-

nirjev rudarske in geotehnolo‰ke stroke. Poleg navedenega, je

veliko dela vloÏil v pripravo in izvedbo strokovnih izpitov po

Zakonu o graditvi objektov, kjer bo tudi v bodoãe predsednik izpit-

ne komisije za geotehnolo‰ko in rudarsko stroko.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv âastni ãlan prof. dr.

BAJÎELJ Uro‰u, univ. dipl. inÏ. rudarstva in geotehnologije, za

delo vloÏeno v razvoj rudarske in geotehnolo‰ke stroke v Slove-

niji ter za delo pri pripravi in izvedbi strokovnih izpitov.

Predsednik NO IZS mag. Vekoslav Koro‰ec, ãastni ãlan prof.dr. Uro‰ BajÏelj in 

predsednik IZS mag. ârtomir Remec

Predsednik NO IZS mag. Vekoslav Koro‰ec, ãastni ãlan mag. Du‰an Blaganje in

predsednik IZS mag. ârtomir Remec



N
a lanskem Dnevu inÏenirjev in arhitektov v

Mariboru je predsednik InÏenirske zbornice

Slovenije (IZS), gospod magister ârtomir

Remec, predlagal akcijo za oÏivitev Slovenske inÏe-

nirske zveze (SIZ), ki se je nato razvijala in njene

trenutne doseÏke sedaj lahko skupaj opazujemo.

SIZ je nastala pred dobrim letom na pepelu Zveze

inÏenirjev in tehnikov, ki je vãasih zdruÏevala

celotno inÏenirsko delovanje v druÏbi. Ko je zako-

nodaja doloãila delokrog IZS, je ostalo malo vital-

nega za Ïivljenje ZIT, ohranilo pa se je mnogo

nere‰enih problemov, starih in seveda novih, okoli

vloge inÏenirjev v druÏbi. DrÏavnih sredstev ni

bilo veã. Ustanovljena je bila SIZ, ki zaãenja iz niã,

z njim pa ni mogoãe pridobiti ljudi za delo in

postaviti delujoãega sistema, ki bi postavljene

naãrte tudi uresniãeval. Predsednik in ‰tirje pod-

predsedniki, sicer zaposleni na svojih delovnih

mestih, lahko program in naãrte le oblikujejo.

Vsem, ki ste sodelovali pri akciji za oÏivitev SIZ, se

iskreno zahvaljujem za finanãna sredstva, saj ste s

tem pokazali, da pogre‰ate veãjo vlogo SIZ v druÏbi

in navzoãnost inÏenirjev pri ‰ir‰em druÏbenem

naãrtovanju. Seveda pa so rezultati donatorske

akcije finanãni in moralni temelj za nadaljnje aktiv-

nosti SIZ, ki bodo vedno bolj uveljavljale tehniãno

inteligenco v druÏbi.

Zavedamo se, da bomo do veãjih sredstev morali

priti sami. Oblast sicer sem in tja potrebuje nevla-

dne organizacije pri kak‰nem podpisovanju, tudi

Evropa jo k temu sili, toda ni razpisov projektov z

opredeljeno vlogo teh organizacij, razpisanimi cilji

in doloãenimi sredstvi.

Zato imamo svoje naãrte:
■ pomagati gospodarstvu pri prijavi na evropske

projekte in pri oblikovanju veãjih skupin, ki bodo

lahko interdisciplinarno in suvereno udeleÏevale

razpisov;

■ posredovati projekte strokovnih skupin v SIZ, ki

so sposobne pripraviti ‰ir‰i pogled (popolnej‰e

tehnolo‰ke re‰itve) nosilcem veãjih nacionalnih

projektov ( savske elektrarne, podonavska regi-

ja, …) in s svojim vplivom pomagati, da se le-te

upo‰teva;
■ organizirati tudi najveãje strokovne konference,

kjer imamo velike izku‰nje, sam sem bil predse-

dnik 14 mednarodnih konferenc;
■ izdajati revijo InÏenir, ki bi poleg vsebine za vsa

inÏenirska podroãja, tudi uvrstila inÏenirje v raz-

poznavni del druÏbe, ki jo sestavlja inÏenirska

inteligenca (danes samo 12-15 % Slovencev

ustvarja novo vrednost, ostali organizirajo in

prelagajo tuje izdelke iz police na polico).

Nalog je mnogo in upam, da nas bo pri tem delu iz

dneva v dan vedno veã.

DONATORSKA AKCIJA
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Zahvala ob donatorski akciji

prof. dr. Baldomir Zajc
predsednik Slovenske inÏenirske zveze

Podjetja, ki so prispevala svoje
donatorske prispevke za oÏivitev
delovanja Slovenske inÏenirske zveze. 
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D
eset evropskih inÏenirskih zbornic oziroma

inÏenirskih organizacij, nosilk javnih

pooblastil na podroãju graditve objektov v

svojih drÏavah, je v petek 26. septembra na

Dunaju podpisalo dokument, s katerim je bil usta-

novljen Evropski svet inÏenirskih zbornic

(European Council of Engineers Chambers ali kraj-

‰e ECEC).

S tem so poobla‰ãeni inÏenirji iz Slovenije in

Evrope dobili svoje predstavnike in zastopnike

svojih interesov tudi v Evropi oziroma Evropski

uniji.

Ustanovitev sveta so pozdravili najvi‰ji predstav-

niki dunajskih oblasti in avstrijski poslanci v

Evropskem parlamentu.

Ustanovni dokument, katerega je v imenu InÏe-

nirske zbornice Slovenije podpisal predsednik

zbornice, mag. ârtomir Remec, so podpisali ‰e

predstavniki poobla‰ãenih inÏenirjev iz Nemãije,

Italije, Avstrije, âe‰ke, Poljske, Slova‰ke,

MadÏarske, Hrva‰ke in ârne gore. Predstavniki

so sprejeli statut, izvolili organe sveta in se

dogovorili o nadaljnjih aktivnostih.

Ustanovitvi je prisostvoval tudi predstavnik Litve,

medtem ko sta interes za pridruÏitev ECEC poka-

zali ‰e Grãija in Turãija.

Evropski svet inÏenirskih zbornic (ECEC) je osnova,

na kateri bo v prihodnosti zgrajena Evropska

inÏenirska zbornica in je krovna organizacija

vseh nacionalnih inÏenirskih zbornic in zvez, ki

nosijo javno pooblastilo na podroãju graditve

objektov.

ECEC je neprofitna, nekomercialna in nevladna

organizacija, ki aktivno zastopa profesionalne

interese inÏenirjev, ãlanov nacionalnih inÏenirskih

zbornic, v odnosu do teles Evropske komisije in

Evropskega parlamenta. ECEC spodbuja, predlaga

in spremlja proces sprejemanja skupne Evropske

regulative in harmonizacije nacionalnih zakonodaj

na podroãju prenosa javnih pooblastil na inÏenir-

ske zbornice v vsej Evropi.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Ustanovljen Evropski svet
inÏenirskih zbornic – ECEC

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

V PETEK 26. SEPTEMBRA 2003 JE BIL NA

DUNAJU USTANOVLJEN EVROPSKI SVET

INÎENIRSKIH ZBORNIC (ECEC) – USTANOVNI

DOKUMENT JE PODPISALO DESET DRÎAV –

POOBLA·âENI INÎENIRJI, KI DELUJEJO NA

PODROâJU GRADITVE OBJEKTOV, ZDRUÎENI

V EVROPI



Splo‰no
Svet gradbenih inÏenirjev Evrope se je sestal na

svojem osemintridesetem sestanku v Münchnu v

Nemãiji v ãasu od 19. do 20. septembra 2003.

Dnevni red sestanka je bil zelo zapolnjen, saj smo

poleg obveznih tem, v katerih se je obravnavala

tekoãa finanãna politika sveta in ãlanstva v svetu,

pregledali tudi aktivnosti po posameznih temah in

sprejeli zakljuãke ter usmeritve za delo do nasled-

njega sestanka, ki bo v Moskvi (Rusija). Delovne

teme, oziroma skupine (task forces):

TF 1 Prepoznavnost poklica (Professional reco-

gnition),

TF 2 IzobraÏevanje (projekt EUCEET),

TF 3 Raziskave in razvoj (R & D),

TF 4 Okolje,

TF 5 Informacijska tehnologija,

TF 6 Ostale skupine in delovni komiteji (Working

Committee – WC):

– WC transport,

– WC odgovornost (liability),

– WC gradbeno-tehniãna dedi‰ãina.

TF 3 Raziskave in razvoj
Tu predstavljam pregled dela tretje delovne skupi-

ne – R&D, ki jo je v odsotnosti predsedujoãega

Olavija Tupamakija v obliki plenarnega zasedanja

vodil Georges Pilot. Obravnavana je bila naslednja

tematika:

1. Pregled izpolnjevanja plana dela za obdobje

2003 – 2004,

2. Priporoãila za aktivnosti v sklopu FP6,

3. ECCREDI:

– E-Core projekt,

– ostale aktivnosti v sklopu ECCREDI,

4. Drugi EU in R&D projekti v CREC.

Okraj‰ave, uporabljene v tekstu:

ECCREDI - European Council for Research, Deve-

lopment and Innovation (Evropski svet za raziska-

ve, razvoj in inovacije)

E-CORE - European Construction Research Network

(Evropska raziskovalna mreÏa v gradbeni‰tvu) –

http://www.e-core.org

Analiza neuspe‰nih prijav
sektorja gradbeni‰tva na FP6
Predvsem se je analiziralo popoln neuspeh prijav-

ljenih projektov iz sektorja evropskega gradbeni‰-

tva na prvem razpisu ‰estega okvirnega programa

FP6 (Integrated Projects – IP – and Networks of

Excellence – NoE) iz sklopa NMP (Nano-technologi-

es, Materials, Processes). Vsebinsko se lahko pro-

blematiko ilustrira s sledeãimi podatki:

Na razpis je prispelo preko 12000 prijav (glej:

http://eoi.coris.lu/search_form.cfm).

Ocenjuje se, da je bilo od tega 400 – 500 prijav s

podroãja graditeljstva (CREC – Construction and

Real estate Cluster), kar predstavlja cca 3% – 4%

vseh prijav (glej tudi: www.e-core.org/fra-

mes/index_database_eoi.html).

Do sedaj sta bila objavljena dva poziva za oddajo

prijave, v decembru tega leta se priãakuje objava

naslednjega.

Uspeh prijav s podroãja CREC je zelo slab. Niti

eden od prijavljenih projektov ni bil do sedaj spre-

jet v finanãni naãrt. ECCE ocenjuje tak‰en rezultat

kot skrajno zaskrbljujoã. DoseÏen je dogovor, da

se priãne lobirati na vseh moÏnih podroãjih admi-

nistracije EU v Brusslju tako, da se bo pri nasled-

njem okvirnem programu (FP7) Ïe v naslovih raz-

pisanih tem jasno odraÏal interes CREC. Na ta

naãin je priãakovati veã uspeha na razpisih.

Kritiãna presoja aktualnih predlogov pokaÏe zelo

slabo sliko: preveã »raziskovalno – raziskovalne-

ga« dela in premalo realnih ter jasno predstavlje-

nih inovacij, preveã tradicionalnega managemen-

ta, premalo pojasnil, ….

Nekaj ugotovitev: moÏno je priãakovati razoãara-

nje firm, ki so nastopale v prijavah na ta razpis,

obstoji problem zdruÏevanja posameznih predlo-

gov, zaskrbljujoãe je dejstvo, da so bili prisotni

organizacijski problemi pri ocenjevanju predlogov

(predlagatelji so imeli na razpolago za predstavi-

tev predloga projekta le 1 uro), kvalifikacije

ekspertov-ocenjevalcev so vpra‰ljive.

Ena od osnovnih aktivnosti TF3 v ECCE pri organi-

zaciji ERA je vzpostavitev baze podatkov o R&D

kapacitetah posameznih drÏav (pregled R&D orga-

nizacij in njihovega angaÏiranja), vzpostavitev nji-

hovega sodelovanja in koordinacija za nastop na

velikih R&D projektih, ki jih bo financirala EU. Îal

te aktivnosti do sedaj niso rodile posebnih uspe-

hov.

Ostale informacije
Dosedanji vodja WG R&D Olavi Tupamaki je po dvo-

letnem delu zaradi upokojitve, profesionalnih in

druÏinskih razlogov odstopil in prepustil mesto

vodenja te skupine drugemu. Na naslednjem

sestanku v Moskvi bo izvoljen nov predsedujoãi te

skupine.

ECCE zbira informacije o dogodkih na nacionalni

ravni. Poslati informacijo, kaj se dogaja v Sloveniji

(konstruktorji (Roga‰ka Slatina), vodarji (Bled),

prometniki, ..).

Ustanovljena je bila delovna skupina za pripravo

predloga o ustanovitvi svetovne zveze gradbenih

inÏenirjev. Za to se zelo zavzema ·panija, ki je tudi

prevzela koordinacijo aktivnosti in pripravo doku-

mentov, ki bodo predstavljeni v ·anghaju na WEC

(svetovnem sreãanju inÏenirjev).

MEDNARODNO SODELOVANJE
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38. sestanek evropskega sveta
gradbenih inÏenirjev (ECCE)
München, 19. – 20. september 2003

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inÏ. grad.
Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev



03/2003 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 47

MEDNARODNO SODELOVANJE

Problematika spreminjanja
statuta ACE ob vstopanju 
novih ãlanic
Vstop novih ãlanic v EU terja spremembo statuta

in odloãanja v okviru ACE. Pred skup‰ãino ACE je

bil organiziran sestanek na temo spremembe

statuta, naãina volitev in vodenja ACE, na katerega

so bile vabljene tudi nove vkljuãene ãlanice. Dose-

danji sistem vodenja in obveznega konsenza pri

glasovanju se je izkazal za problematiãnega – ‰e

zlasti ob poveãanju ‰tevila ãlanic.

Na dnevnem redu je bil predlog variant odloãanja,

volitev predsednika in sestave upravnega odbora.

Na sestanku ni pri‰lo do uskladitve razliãnih

pogledov (soglasje ni bilo doseÏeno niti kasneje

na generalni skup‰ãini v novembru).

Vsekakor bo o tem potrebno doseãi dogovor naj-

kasneje do skup‰ãine maja 2004, ko bodo tudi

nove ãlanice imele pravico do glasovanja.

Informacija o francoskem 
modelu gradbenega dovoljenja,
PGD
Glede na aktualnost problematike izdelave novega

pravilnika o vsebini projektne dokumentacije –

PGD (projektu za gradbeno dovoljenje) – pri kateri

se sreãujemo z razliãnimi mnenji, je potrebno pri-

dobivati razliãne primere iz EU. Pridobil sem kon-

kretno vsebino ter formularje za vlogo gradbene-

ga dovoljenja, tako za individualne hi‰e kot za

»visoke« objekte. Projekt za gradbeno dovoljenje,

ki ga vlagajo arhitekti v Franciji, vsebuje umesti-

tev objekta (lokacijsko oz. zazidalno re‰itev) ter

idejno re‰itev objekta s karakteristiãnimi re‰itva-

mi. Obseg idejne re‰itve statike, in‰talacij itd. je

odvisen od zahtevnosti objekta.

Odprava dosedanje lokacijske dokumentacije oz.

uvedba enotnega PGD po na‰em zakonu terja vse-

binske spremembe,zato bo po obsegu drugaãen,

kot smo ga imeli do sedaj. PGD terja po novem tudi

veãjo odgovornost arhitektov, obenem pa tudi

veãjo vlogo obãinskih arhitektov oz. urbanistov.

Primer, ki sem ga prinesel iz Francije, sem posre-

doval in razloÏil MOP-u oz. delovni skupini, ki pri-

pravlja novi pravilnik o vsebini projekte dokumen-

tacije.

Aktivnosti in preobrazba Pari‰ke
zbornice arhitektov v »Hi‰o
arhitekture«
Z namenom, da se podrobneje seznanimo z dodat-

nimi informacijami o delovanju Pari‰ke (regijske)

zbornice arhitektov, ki zdruÏuje pribliÏno 10.000

ãlanov, sem se zanimal zlasti za podroãje disci-

plinske problematike in svetovanja oz. servisiranja

zbornice. Obve‰ãen sem bil, da klasiãni disciplinski

prekr‰ki ne predstavljajo problema, da niso mno-

Ïiãni in se re‰ujejo »avtomatiãno«, po ustaljeni

poti.

Paã pa je precej pritoÏb na raãun arhitektov, ãe

preseÏejo investicijo po PGD brez soglasja investi-

torja. Kajti investitor (promoteur ali developer)

dobi sredstva v banki na osnovi pridobljenega PGD

oz. investicijske vrednosti. Prekoraãitev te vre-

dnosti s strani arhitekta, brez soglasja investitor-

ja, predstavlja ne le katastrofo za investitorja,

temveã tudi hud prekr‰ek arhitekta. Zato zbornica

re‰uje te probleme v zaãetku s svetovanjem in

kasneje z mediacijo. Te vrste storitve postajajo

vse bolj tekoãa dejavnost zbornice.

V skladu s politiko Nacionalnega sveta zbornic

arhitektov se regijske zbornice preobraÏajo v hi‰e

arhitekture z namenom, da se njihova dejavnost

odpira v javnost.

Pari‰ka zbornica, ki ima svoje etaÏne prostore v

enem od najdraÏjih predelov mesta, je pripravlje-

na, da se preseli in reformira v hi‰o arhitekture.

Po razgovoru s predsednikom nacionalnega sveta

arh. Susinijem se vse regijske zbornice reformira-

jo v tem smislu.

Namen hi‰e arhitekture je, da sluÏi:
■ kot mesto informacij in razprav o arhitekturi, o

oblikovanju Ïivljenjskega okolja, problematiki

urbane prenove Pariza in drugih veãjih evrop-

skih mest;
■ kot sprejemni prostor za strokovno javnost, za

delovanje zbornice in profesionalnih asociacij

arhitektov;
■ kot osrednje regijsko referenãno mesto arhi-

tektov, sreãanj ter dialoga s publiko, vodji pro-

jektov, z organi oblasti, z umetniki in drugimi

poklici. SluÏila pa bo tudi za povezavo s ‰tuden-

ti arhitekture.

Ob tem je zanimivo, da je mesto Pariz v okviru

prenove mestnih ãetrti namenilo in oddalo ustre-

zni objekt v centru mesta za hi‰o arhitekture

zbornici, le-ta pa ga s svojimi sredstvi adaptira v

ta namen.

Poroãilo o sestankih na ACE
(Architects’ Council of Europe)
Bruselj in Pariz, 10.-15. oktober 2003

dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.
Predsednik UO MSA 
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Poroãilo o udeleÏbi na generalni
skup‰ãini ACE
(Architects’ Council of Europe)
Bruselj 14.-15. november 2003

dr. Viktor Pust, univ. dipl. inÏ. arh.
Predsednik UO MSA 

ACE SKLICUJE DVE GENERALNI SKUP·âINI

LETNO, Z OBSEÎNIM PROGRAMOM, KI TRAJA

DVA DNI. V PRIHODNJE PA SE PREDVIDEVA,

DA BO, VKLJUâNO Z UVODNIM

SEMINARJEM, TRAJALO TRI DNI.

NOVEMBRSKE SKUP·âINE SVA SE

UDELEÎILA S KOLEGOM VLADIMIRJEM

KRAJCERJEM.

Dnevni red je bil naslednji:

■ potrditev poroãila predhodne skup‰ãine v

Stockholmu,
■ poroãilo predsednika od delu UO,
■ sprejem novih ãlanic drÏav, ki se prikljuãujejo

EU v redno ãlanstvo,
■ sprememba Statuta ACE (glede naãina odloãa-

nja, vodenja in volitev),
■ poroãilo o pripravi nove BELE KNJIGE O ARHI-

TEKTURI, ki bo namenjena za veãjo promocijo

arhitekture na vseh nivojih, zlasti pa politikom,
■ poroãilo o EU FORUMU arhitekturnih politik,
■ ustanovitev pravne komisije, ki svetuje pri

doloãanju poklica arhitektov v EU zakonodaji,
■ poroãilo generalnega sekretarja,
■ komunikacije in izobraÏevanje,
■ izobraÏevanje in raziskovalna dejavnost,
■ bodoãa direktiva 85/384,
■ sodelovanje z EAAE (European Association of

Architectural Education),

■ Bolonjski proces,
■ okolje, trajnostni razvoj arhitekture itd.,
■ urbani problemi,
■ profil arhitekta (poklicni profil in odnosi z dru-

gimi poklici),
■ poklicna praksa,
■ zavarovanje kvalitete,
■ nateãajna politika,
■ medsebojno priznavanje poklicev (priprava

sporazuma z ZDA, Kanado, âile),
■ javna naroãila (priprava navodil),
■ arhitekturni nateãaji (glosar izrazov v okviru

javnih naroãil),
■ javno in privatno partnerstvo,
■ registracija in licenciranje arhitektov,
■ arhitekturna praksa v pogojih elektronskega

komuniciranja oz. storitev,
■ finanãni plan ACE v letu 2004,
■ notranja organizacija ACE, komunikacije,
■ volitve novega UO oz. organov,
■ plan sestankov oz. delovanje ACE v letu 2004.

Skup‰ãina ACE obravnava torej vrsto aktualnih

problemov stroke, usklajuje medsebojna stali‰ãa

in jih posreduje v EU parlament oz. institucije, ko

je to potrebno.

âeprav je bila Slovenija (IZS, MSA) skupaj z drugi-

mi prikljuãenimi drÏavami sprejeta v polnopravno

ãlanstvo, pa je potrebno opozoriti, da razmere v

teh drÏavah na podroãju projektiranja oz. pogojev

dela ter nateãajev ‰e zdaleã niso primerljive z raz-

vitimi drÏavami EU.

Ugotavljamo, da Slovenija na nekaterih podroãjih,

npr. pri nateãajih, minimalnih tarifah itd. zaostaja

celo za nekaterimi tranzicijskimi drÏavami (Poljsko,

âe‰ko, MadÏarsko, Slova‰ko), kar je odraz ‰e ne-

urejenih druÏbenih odnosov oz. prevladujoãih

monopolov in ‰kodi kvaliteti arhitekture in okolja

ter s tem javnemu interesu na tem podroãju.

Upamo, da bo vkljuãevanje v EU, ob ustrezni vlogi

zbornice, narekovalo tudi hitrej‰e spremembe na

tem podroãju. Izid nove Bele knjige o arhitekturi,

ki je predviden maja 2004, bo koristen zlasti kot

pripomoãek odgovornih na tem podroãju za pre-

priãevanje politikov.

Informacija o organizaciji slova‰ke Zbornice

arhitektov – kot uporabni primer za organizacijo

ZAPS

UdeleÏba na skup‰ãini je tudi priloÏnost za spo-

znavanje delovanja in organizacije drugih zbornic

arhitektov – kar je za nas ob ustanavljanju samo-

stojne zbornice ‰e zlasti aktualno.

Tako mi je predsednik slova‰ke Zbornice arhitek-

tov arh. Bouda predstavil njihovo organizacijo

zbornice, ki ‰teje okrog 1200 ãlanov, torej pribli-

Ïno toliko kot ZAPS.

Slova‰ka zbornica ima (poleg voljenih) 6 zaposle-

nih:

1. “direktorja” zbornice, ki je obvezno pravnik,

2. sekretarja oz.tajnico,

3. poobla‰ãeno osebo za vodenje imenika in

izpitov,

4. finanãnika oz. ekonomista,

5. osebo za vodenje zunanjih odnosov zbornice,

zlasti z ACE (ki terja polno zaposlitev),

6. osebo (arhitekta), ki nadzira izvajanje vseh

nateãajev (zbornica sicer ne izvaja nateãajev,

paã pa nadzira pravilnost razpisov in po potrebi

tudi predpisuje ãlanom prepoved udeleÏbe).

Podatki o ãlanarini so v DEM, in sicer:

50 DEM plaãuje vsak ãlan, poleg tega ‰e – glede na

obseg prometa – od 150 do 900 DEM.

Primer organizacije slova‰ke zbornice nazorno

prikazuje, v kak‰ni smeri bo potrebno organizirati

kadrovsko zasedbo bodoãe ZAPS.
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IzobraÏevanje z naslovom:

ZAKON O GRADBENIH PROIZVODIH S PODZAKONSKIMI AKTI
PRIPADAJOâI STANDARDI

POSTOPEK CERTIFICIRANJA S STANDARDIZACIJO IN AKREDITACIJO
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo

Zaradi velikega zanimanja ãlanov zbornice smo se odloãili, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo ponovimo izobraÏevanje, ki bo zajemalo
predvsem:
■ predstavitev vsebine Zakona o gradbenih proizvodih (UL RS, ‰t. 42/00),
■ predstavitev podzakonskih aktov oziroma prilog direktive,
■ predstavitev pripadajoãih standardov in postopka pridobitve certifikata, vkljuãno s standardizacijo in akreditacijo.

Z obstojem harmoniziranih standardov Ïelimo seznaniti proizvajalce in izvajalce, ki se morajo na CE znak pripraviti dovolj zgodaj. Zato morate vedeti za
obstoj harmoniziranega standarda za svoj proizvod Ïe v ãasu njegovega nastajanja, da boste s svojim proizvodom lahko konkurirali uvoÏenim proizvodom s
CE znakom in boste tako hkrati tudi pripravljeni za izvoz.

IzobraÏevanje bo potekalo 13. januarja, 27. januarja in 10. februarja 2004
v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, Jar‰ka cesta 10/b, Ljubljana,

s priãetkom ob 10. uri.

Na izobraÏevanje vabimo proizvajalce gradbenih materialov, izvajalce gradbenih del, projektante, predstavnike Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
fakultet in in‰titutov ter ostalo zainteresirano javnost.

Program predstavitve je naslednji:
1. Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l.L RS, ‰t. 52/00)
2. Podzakonski akti – bistvene zahteve, potrjevanje skladnosti, tehniãna soglasja
3. Mandati, vloga CEN-a, namen in pogoji standardizacije
4. Harmonizirani standardi, namen, sestava, CE znak

ODMOR od 12.00 do 12.30 ure
5. Potrjevanje skladnosti, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organi za potrjevanje skladnosti
6. Sistemi za potrjevanje skladnosti, ki jih pokrivajo harmonizirani standardi
7. Oznaãevanje proizvodov s CE znakom
8. Dajanje gradbenih proizvodov v promet

Predavala bo ga. PAVLA MUREKAR, podsekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 13. ure. Prijave na izobraÏevanje sprejema ga. Petra Kavãiã na telefon 01/547 33 17 ali po elektronski po‰ti
petra.kavcic@izs.si. IzobraÏevanje je brezplaãno.

Vljudno vabljeni!

SluÏba za izobraÏevanje in informiranje
Petra KAVâIâ, l.r.

Predsednik Komisije za izobraÏevanje
dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud., l.r.

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

InÏenirska zbornica Slovenije v okviru Komisije za izobraÏevanje

IzobraÏuje in usposablja 
svoje ãlane
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80. redna seja upravnega odbora: 
12. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog in

ob upo‰tevanju pripomb Matiãne sekcije arhi-

tektov je potrdil predlagane nove ãlane za vpis

v imenike IZS.
■ Na osnovi poroãila Komisije za statut in poslov-

nik IZS je, ob upo‰tevanju nekaterih predlogov

ãlanov upravnega odbora, potrdil osnutek

novega statuta IZS.
■ Sprejel je sklep, da se osnutek statuta posredu-

je v predhodno mnenje MOPE.
■ Seznanil se je s predlogom sprememb Pravilnika

o podelitvi nagrad IZS in podelitvi naziva ãastni

ãlan IZS ter omenjene predloge potrdil.
■ Potrdil je za predstavnika IZS za ãlana upravne-

ga odbora certifikacijskega organa za beton,

malte in injekcijske mase, agregat za beton,

agregat za malto ter zidake. Predstavnik IZS bo

dr. Jakob Likar iz MSRud.
■ Seznanil se je s stanjem priprave Pravilnika o

programu in naãinu opravljanja strokovnih izpi-

tov. Obravnaval je pripombe MOPE na osnutek

programa in pismo predsednika Komisije za

informiranje.
■ ZadolÏil je Komisijo za strokovne izpite pri IZS,

da pripravi podrobne programe posameznih

strok, ki bodo temeljile na novem ZGO.
■ Sprejel je pobudo ãlanov s ·tajerske o ustano-

vitvi regijske pisarne IZS v Mariboru.
■ Potrdil je udeleÏbo nekaterih ãlanov Projektne

skupine za tarifna pravila na delovnem sestan-

ku v Münchnu, ki bo organiziran za potrebe

izmenjave mnenj in izku‰enj na podroãju tarif-

nih pravil.
■ Seznanil se je z organizacijo predavanja

»Upo‰tevanje elektromagnetnih polj pri okolj-

skem ume‰ãanju objektov«, ki ga organizira

Matiãna sekcija elektroinÏenirjev.
■ Doloãil je datum izida naslednje ‰tevilke glasila

NOVO v IZS, ki je 15. 7. 2003.

UPRAVNI ODBOR IZS

81. redna seja upravnega odbora: 
10. 7. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog je

potrdil predlagane nove ãlane za vpis v imenike

IZS.
■ Seznanil se je s sklepi Komisije za strokovne

izpite glede prenove programov za strokovne

izpite zaradi sprememb ZGO.
■ Potrdil je razrez sredstev za posamezno matiã-

no sekcijo, namenjenih za noveliranje progra-

mov za strokovne izpite. Programi morajo biti

novelirani do konca meseca novembra 2003.
■ Upravni odbor se je seznanil z vedno veãjimi

problemi, ki so posledica vedno veãjega ‰tevila

vi‰jih strokovnih ‰ol in diplomantov teh ‰ol.

Sklenil je, da opravi pregled teh ‰ol in ‰tudijskih

programov in poda oceno o moÏnosti pristopa

teh kandidatov k strokovnemu izpitu na IZS.
■ Seznanil se je z aktivnostjo Projektne skupine

za tarifna pravila IZS in sprejel sklep o plaãilu

dela ãlanov za opravljeno delo pri pripravi tarif-

nih pravil.
■ Seznanil se je z rezultati analize stro‰kov dela

disciplinskih organov IZS v letu 2002 in sprejel

sklep, da ãlani posredujejo predloge in usmeri-

tve za spremembo Disciplinskega pravilnika IZS

generalni sekretarki zbornice.
■ Upravni odbor se je seznanil z delom ECEC –

Evropskega sveta inÏenirskih zbornic in sprejel

sklep, da v mesecu septembru IZS pristopi kot

ustanovni ãlan v Evropski svet inÏenirskih zbor-

nic.
■ Seznanil se je z aktivnostmi MOPE pri izdelavi

Pravilnika o vsebini projektne dokumentacije in

sprejel pobudo drÏavnega sekretarja g. Novak,

da ãlani IZS sodelujejo z predstavniki MOP pri

pripravi tega pravilnika.
■ Sprejel je sklep o imenovanju ãlanov Komisije

za nateãaje IZS in pozval upravne odbore matiã-

nih sekcij, da imenujejo ãlane v to komisijo.

UPRAVNI ODBOR IZS
■ Potrdil je dr. Duhovnika za zaãasnega predse-

dnika Komisije za nateãaje pri IZS.
■ Sprejel je sklep, da se konec julija po‰lje opomi-

ne za neplaãano ãlanarino za leto 2003.
■ ZadolÏil je finanãno sluÏbo IZS, da opravi anali-

zo finanãne realizacije IZS in matiãnih sekcij

glede na plan za leto 2003.

82. redna seja upravnega odbora: 
21. 8. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog je

potrdil predlagane nove ãlane za vpis v imenike

IZS.
■ Sprejel je sklep, da posamezne matiãne sekcije

do 15. septembra obravnavajo vse prispele

vloge na razpis za izpitne izpra‰evalce in men-

torje ter izberejo kandidate, ki ustrezajo vsem

razpisnim pogojem.
■ Sprejel je popravljen predlog Pravilnika o

strokovnih izpitih in zadolÏil sluÏbe zbornice, da

ga s primernim dopisom posredujejo na MOPE.
■ Potrdil je predlagan sklep Komisije za strokov-

ne izpite, ki doloãa, da lahko diplomanti vi‰jih

strokovnih ‰ol pristopijo k opravljanju strokov-

nega izpita za odgovorno vodenje posameznih

del po dveh letih delovne dobe, za odgovorno

vodenje del pa po sedmih letih delovne dobe.
■ Sprejel je pobudo, ki jo je naslovil na MOPE, za

izdajo priroãnika za graditelje.
■ Obravnaval je pobudo MOPE o neobveznem

strokovnem izpopolnjevanju ãlanov IZS in o

podeljevanju znaka kakovosti IZS.
■ Sprejel je sklep, da se do sredine septembra

pripravi prvi celovit predlog tarifnih pravil.

ZadolÏil je predsednika in generalno sekretar-

ko, da pripravita uvodni del in obrazloÏitev.
■ ZadolÏil je Komisijo za izobraÏevanje, da pripra-

vi konãne predloge kandidatov za nagrade IZS

in ãastne ãlane IZS do oktobrske seje UO IZS.

UPRAVNI ODBOR IZS

Novice s sej 
upravnega odbora IZS, upravnih odborov matiãnih sekcij in komisij
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■ Sprejel je sklep, da se v letu 2003 izdata ‰e dve

‰tevilki glasila NOVO v IZS. Septembrska ‰tevil-

ka bo imenik ãlanov IZS, decembrska pa bo

redna ‰tevilka glasila, ki bo obravnavala aktual-

ne teme.
■ Sprejel je sklep, da ob Dnevu inÏenirjev in arhi-

tektov izide Zbornik referatov, ki bodo pred-

stavljeni na posvetu.
■ Zaãasno je ustavil vse aktivnosti za pripravo

prve ‰tevilke revije InÏenir.

83. redna seja upravnega odbora: 
25. 9. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog je

potrdil predlagane nove ãlane za vpis v imenike

IZS.
■ Potrdil je predlog Komisije za oceno vlog o vse-

bini in obliki novih ‰tampiljk, ki jih bodo prejeli

poobla‰ãeni inÏenirji.
■ Na predlog Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev,

Matiãne sekcije arhitektov in Matiãne sekcije

rudarjev in geotehnologov je potrdil kandidate

za izpra‰evalce in mentorje, ki bodo dodatno

imenovani v izpitne komisije teh matiãnih sekcij.
■ Pozvala je matiãne sekcije, da ãim prej pripravi-

jo manjkajoãe programe strokovnih izpitov in

jih pripravijo za potrditev na MOPE.
■ Pozval je upravne odbore matiãnih sekcij, da

zamenjajo neaktivne ãlane v komisijah IZS oz.

ãlane, ki se ne udeleÏujejo sej posameznih

upravnih odborov.
■ Sprejel je sklep o sklicu koordinacije predsedni-

ka IZS na temo Pravilnika o podrobnej‰i vsebini

in obliki projektne in tehniãne dokumentacije in

strokovnega izpita za odgovorno revidiranje.
■ ZadolÏil je upravne odbore matiãnih sekcij, da

izpeljejo kandidacijske postopke za ãlane in

namestnike disciplinskih organov IZS.
■ Sprejel je sklep o ustanovnem sestanku mari-

borske pisarne IZS.
■ ZadolÏil je predsednike komisij IZS in predse-

dnike upravnih odborov matiãnih sekcij, da pre-

dloÏijo programe dela in finanãne naãrte za

leto 2004 najkasneje do konca oktobra 2003.

84. redna seja upravnega odbora: 
23. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog je

potrdil predlagane nove ãlane za vpis v imenike

IZS.

■ Potrdil je programe strokovnih izpitov posame-

znih strok znotraj matiãnih sekcij, ki so se

morali uskladiti zaradi doloãil novega Zakona o

graditvi objektov.
■ Imenoval je nekatere dodatne ãlane izpitnih

komisij, ki so jih predlagale, na osnovi razpisa,

posamezne matiãne sekcije.
■ Pozval je Matiãno sekcijo arhitektov, da do

konca oktobra pregleda in potrdi tisti del mini-

malnih tarif, ki so vezane na krajinsko naãr-

tovanje.
■ Soglasno je potrdil dobitnike nagrad IZS za

inÏenirske doseÏke. Ti so: Viktor Markelj, dr.

Mihael Ribiãiã, Branimir Vlaj, TomaÏ Banovec,

Janez Kern, Marko Umberger in Anton Marinko.
■ Soglasno je potrdil naslednje kandidate za

ãastne ãlane IZS: dr. Janeza Hrovatina, mag.

Du‰ana Blagajneta in prof. dr. Uro‰a BajÏlja.
■ Seznanil se je s potekom razdruÏitve IZS in

ZAPS in delom posebne delovne skupine, ki se

pogaja o razdruÏitvi.
■ Imenovala je Komisijo za nateãaje IZS v nasled-

nji sestavi: dr. Janez Duhovnik – MSG, Vladimir

Jama – MSS, Borut Zule – MST, mag. Josip

Sadnikar – MSRG, Tadej Pfajfar – MSGeo. Za

predsednika je imenoval dr. Janeza Duhovnika.

Mandat komisije in predsednika je eno leto.
■ Seznanil se je z osnutkom Poslovnika o kakovo-

sti IZS, ki ga je pripravila ga. Renata Gomboc. 
■ Sprejel je v gradivu predlagani cenik za delo v

zbornici. SluÏbe IZS morajo pogodbe o delu

uskladiti s sprejetim cenikom.

85. redna seja upravnega odbora: 
27. 11. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi predloga Komisije za oceno vlog je

potrdil predlagane nove ãlane za vpis v imenike

IZS.
■ Zavrnil je predlog Komisije za oceno vlog in

evidenãne sluÏbe, da se ãlena 4 in 5 iz predloga

Pravilnika o izkaznici in enotnem Ïigu IZS

zamenja z enim samim ãlenom po predlogu iz

priloge vabila na sejo.
■ Podalj‰al je rok za oddajo kandidatur za

namestnike ãlanov disciplinskih organov.
■ Predlagal je g. Oja Veselka za kandidata za

disciplinskega toÏilca IZS.
■ Podalj‰al je rok za manjkajoãe programe izpi-

tov na 15. december 2003.
■ ZadolÏil je predsednika Komisije za strokovne

izpite, da prouãi pripombe MOPE na nekatere

novelirane programe strokovnih izpitov.

■ Seznanil se je z predlagano varianto sporazu-

ma o razdruÏitvi z ZAPS in doloãil skrajne pogo-

je, do katerih se ‰e lahko pogaja z Matiãno sek-

cijo arhitektov.
■ Sprejel je sklep, da ãetrta ‰tevilka NOVO v IZS

izide ‰e v leto‰njem letu. Distribucija bi morala

biti opravljena 29. decembra 2003.
■ Sprejel je pobudo, da se vsem ãlanom, ki Ïe tri

leta niso plaãali ãlanarine, po‰lje dopis, v kate-

rem se jim predstavi moÏnost mirovanja ãlan-

stva oz. izpis iz IZS.
■ Sprejel je sklep, da se popravljeni statut IZS (na

osnovi pripomb MOPE), po‰lje uradno na MOPE

v potrditev.
■ Seznanil se je s stali‰ãi predsednika Komisije za

nateãaje pri IZS. S predstavljenimi stali‰ãi se je

upravni odbor strinjal in zadolÏil dr. Duhovnika,

da ta stali‰ãa predstavi tudi v ãasopisu NOVO v

IZS.
■ Sprejel je sklep o udeleÏbi na Bavarskem dnevu

inÏenirjev.
■ Imenoval je g. Milivoja Kodriãa kot predstavni-

ka IZS v Odboru za poÏarno varnost pri MOPE.
■ Sprejel je sklep o nakupu knjig o Josipu

Costaperariji.

36. seja upravnega odbora: 
12. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Obravnaval je predlog Pravilnika o strokovnih

izpitih in ga soglasno potrdil.
■ Ponovno je obravnaval predlog o ustanovitvi

InÏenirske akademije, imenovanju predstojnika

iz vrst Matiãne sekcije gradbenikov ter predlo-

ga tem in predavateljev in sklenil, da ne

spremeni prvotno sprejetega stali‰ãa, in zato

ustanovitve InÏenirske akademije ne podpre.
■ ZadolÏil je doc. dr. Janeza Reflaka, da pripravi

javni razpis za imenovanje novih mentorjev za

strokovni izpit iz gradbeni‰tva. Prispele ponud-

be bo obravnaval na naslednji seji.
■ Doloãil je g. Zorana Kraigerja za nosilca in koor-

dinatorja aktivnosti za pripravo novega MTP za

podroãje gradbeni‰tva.
■ Ugodil je pro‰nji ge. BoÏene Kokalj za prepis iz

Matiãne sekcije arhitektov v Matiãno sekcijo

gradbenikov, pod pogojem, da izpolnjuje vse

potrebne pogoje za vpis.
■ Potrdil je plaãilo ãlanarine za ãlanstvo v ECCE

za leto 2003, ki jo plaãa MSG.
■ Sprejel je pobudo, naj IZS predlaga Svetu za

visoko ‰olstvo, da pri delu sveta sodeluje tudi

predstavnik IZS.

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)

UPRAVNI ODBOR IZS

UPRAVNI ODBOR IZS

UPRAVNI ODBOR IZS
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f ■ Podprl je pobudo za ustanovitev regijske pisar-

ne IZS v Mariboru.
■ Podprl je pobudo dr. Reflaka, da naj se upravni

odbor vsaj dvakrat letno natanãno seznani s

potekom izvajanja strokovnih izpitov in proble-

matiko, ki ob tem nastopa.

37. seja upravnega odbora: 
2. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Obravnaval je problematiko izhajanja

Gradbenega vestnika in sprejel sklep, da se

sestaneta vodstvi MSG in ZDGITS ter uredni‰ke-

ga odbora Gradbenega vestnika z namenom

re‰itve pereãe problematike.
■ Potrdil je vsebino izpitnih programov za grad-

beno stroko in sicer: program za odgovorno

projektiranje, za odgovorno vodenje del, za

odgovorno vodenje posameznih del, program

za dopolnilni strokovni izpit za odgovorno pro-

jektiranje v skladu s 100.e ãlenom ZGO-c in

program za odgovorno revidiranje.
■ Obravnaval je predlog dr. Reflaka o novih ãla-

nih izpitnih komisij in potrdil sklep, da so novi

ãlani: Mirko Penko, mag. Darko Lukan, mag.

Lilian Battelino, Vuka‰in Aãanski, dr. Sreãko

Vratu‰a, Ale‰ Hijs, Evgen Mugerli, Franc Av‰iã,

Irena Andreja‰iã Troha in Roman ·vegelj.
■ Pozval je izbrane ãlane izpitnih komisij, ki niso

ãlani IZS, da se v zbornico vpi‰ejo.
■ Sprejel je sklep, da se nagrado IZS za inÏenir-

ske doseÏke podeli Viktorju Marklju, naziv ãast-

ni ãlan IZS pa mag. Du‰anu Blagajnetu.
■ Imenoval je dr. Janeza Duhovnika za predstav-

nika MSG v Komisiji za nateãaje IZS.
■ Sprejel je sklep, da ga. Meta Zajc Pogorelãnik

napi‰e ãlanek o prenovi ‰tudijskih programov

Gradbene fakultete v Mariboru za ãasopis NOVO

v IZS.
■ Sprejel je sklep, da g. Humar in dr. Zadnik napi-

‰eta poroãilo o sreãanju ECCE v Muünchnu in ga

objavita v ãasopisu NOVO v IZS.
■ Imenoval je ga. Meto Zajc Pogorelãnik kot pred-

stavnico MSG v Komisijo za izobraÏevanje pri

IZS.

12. seja upravnega odbora: 
15. 4. 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.
■ Pregledal je spisek neplaãnikov iz MST in spre-

jel sklep, da se s tem seznani ãlane MST,

neplaãnikom pa se po‰lje tretji opomin.
■ Sprejel je pobudo, ki jo bo poslal na Upravni

odbor IZS, da naj bo priloga projektne doku-

mentacije tudi potrdilo o ãlanstvu v IZS, ki ima

veljavnost eno leto in se izda na podlagi

plaãane ãlanarine.
■ Pregledali so gradivo za skup‰ãino IZS in dolo-

ãili delegate matiãne sekcije za skup‰ãino.
■ Sprejeli so sklep o preveritvi ãlanov izpitnih

komisij glede izpolnjevanja potrebnih pogojev.
■ Sprejeli so sklep o organizaciji okrogle mize o

poÏarni varnosti in zadolÏili g. Grma, da pripra-

vi program in seznam sodelujoãih.
■ Doloãili so predstavnike MST v projektni skupini

za tarifne pogoje. Skupino bo vodil Franc

Peãovnik, ãlani pa bodo Ale‰ Glavnik, Borut Zule

in Aleksander Podpeãan.

13. seja upravnega odbora: 
19. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejeli so sklep, da se sestava izpitnih komisij

zaenkrat ne spreminja. Potrdili so preureditev

oz. zdruÏitev izpitnih komisij.
■ Sprejeli so sklep, da se prijavljenih kandidatov

za izpitne izpra‰evalce v tem trenutku ne anga-

Ïira, ampak se jih da na spisek kot potencialne

izpra‰evalce v primeru izpada sedanjih ãlanov

izpitnih komisij.
■ Potrdil je naãrt prenove programov za vse ‰tiri

izpite, ki jih pokriva MST in doloãil razrez

denarja, ki ga bodo za prenovo namenili.
■ Sprejeli so pobudo, da bo program splo‰nega

dela izpita za vse stroke na nivoju IZS enak. Za

novelacijo programa poskrbi Komisija za

strokovne izpite pri IZS.
■ Pooblastil je predsednika, da na UO IZS pred-

stavi problematiko koordinatorjev za varstvo

pri delu.

14. seja upravnega odbora: 
28. 8. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Postavil je zahtevo g. Grmu, naj pripravi pisne

obrazloÏitve za razre‰itev ‰tirih izpra‰evalcev

izpitne komisije za poÏarno varnost.
■ Obravnaval je predlog Pravilnika o strokovnih

izpitih in sprejel sklep, da se za posebni del

strokovnega izpita pripravi izpitne programe

za odgovornega projektanta, za odgovornega

vodjo del, za odgovornega vodjo posameznih

del in za revidenta.
■ Sprejeli so naãrt priprave posameznih progra-

mov in obravnavali nekaj pobud, ki so jih ãlani

predlagali upravnemu odboru v zvezi s to

tematiko.
■ Potrdili so imenovanje g. Boruta Zuleta kot

predstavnika MST v Komisiji za nateãaje pri IZS.
■ Sprejeli so sklep, da ãlani Upravnega odbora

Matiãne sekcije tehnologov lahko po‰ljejo svoje

predloge za nagrade IZS za inÏenirske doseÏke

in predloge za ãastne ãlane IZS najkasneje do

10. septembra 2003.

15. seja upravnega odbora: 
9. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je izpitne programe iz naslednjih podro-

ãij: kemije, kemijskega inÏenirstva, kemijske

tehnologije, farmacije, biokemije, metalurgije,

sanitarnega inÏenirstva in tekstila.
■ Ugotovil je, da program izpita za varnost pri

delu in zdravje pri delu ni pripravljen in pozval

pripravljalce, da ga pripravijo v roku enega

tedna.
■ Seznanil se je s sprejetimi sklepi Upravnega

odbora IZS.
■ Sprejel je sklep, da v letu 2003 ne bo predlagal

nobenega kandidata za nagrado IZS oz. za ãast-

nega ãlana IZS.
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14. seja upravnega odbora: 
18. 9. 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.
■ Na predlog dr. Likarja je sprejel program stro-

kovnega izpita in sestavo izpitnih komisij.
■ Sprejel je sklep, da za kandidat za nagrado za

inÏenirske doseÏke predlaga dr. Mihaela

Ribiãiãa, za kandidata za naziv ãastni ãlan IZS

pa prof. dr. Uro‰a BajÏlja, oba ãlana Matiãne

sekcije rudarjev in geotehnologov.
■ Imenoval je mag. Josipa Sadnikarja kot pred-

stavnika MSRud v Komisiji za nateãaje pri IZS.
■ Pooblastil je predsednika dr. Vukeliãa, da skliãe

posvetovalni sestanek v zvezi s spremembami

Zakona o rudarstvu.
■ Seznanil se je z finanãnim poslovanjem matiã-

ne sekcije v prvi polovici leta 2003.

Korespondenãna seja upravnega odbora:
9. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednji kore-

spondenãni sklep:
■ Sprejel je sklep, da za nagrado za izjemne inÏe-

nirske doseÏke dodatno predlaga g. Branimira

Vlaja, univ.dipl. inÏ. geol.

32. seja upravnega odbora: 
11. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

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

odbora.
■ Sprejel je sklep, da se odloãitev o imenovanju

novih ãlanov izpitnih komisij prestavi na

naslednjo sejo. Do takrat morata predsednik

Leban in dr. Hrovatin pripraviti analizo in pred-

log novih ãlanov.
■ Seznanil se je z delom Projektne skupine za

tarifne pogoje in zadolÏil svoje predstavnike,

da o nadaljnjem delu poroãajo na naslednji seji

Upravnega odbora MSE.

■ Sprejel je poroãilo Komisije za izobraÏevanje

pri MSE in se seznanil z programom izobraÏe-

vanja za jesen 2003.
■ Sprejel je sklep, da morajo obnoviti vsebino

spletne strani MSE. Predstavitev MSE pripravi g.

Kern.
■ Podal je pobudo svojim ãlanom, naj do 15.

septembra predlagajo kandidate za nagrade in

ãastne ãlane IZS.
■ Predsednik je predstavil pobudo o nakupu stan-

dardov in formiranju knjiÏnice teh standardov,

ki bi bila na voljo ãlanom MSE.
■ Sprejel je sklep, da se seznam veljavnih predpi-

sov dvakrat letno aÏurira.

33. seja upravnega odbora: 
29. 9. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

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

odbora.
■ Sprejel je poroãilo o delu Komisije za strokovne

izpite in potrdil nov program strokovnih izpitov

in predlog porabe sredstev za pripravo materi-

alov.
■ Na osnovi razpisa je sprejel seznam primernih

kandidatov za izpitne komisije in pooblastil dr.

Hrovatina in mag. ·midovnika, da s kandidati

opravita ustne razgovore.
■ Sprejel je poroãilo Projektne skupine za tarifna

pravila in zadolÏil skupino, da sledi nadaljnjemu

razvoju in spremlja interese stroke.
■ Predlagal bo UO IZS, da na Dnevu inÏenirjev in

arhitektov nagradi mag. Vekoslava Koro‰ca in

dr. Janeza Hrovatina.
■ Sprejel je sklep, da v Komisijo za nateãaje pri

IZS ne imenujejo stalnega ãlana.
■ Sprejel je pobudo, da ãlani Upravnega odbora

obvestijo ostale ãlane MSE o programu in aktiv-

nostih ob Dnevu inÏenirjev in arhitektov.

16. seja upravnega odbora: 
19. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da za potrebe utemeljitve

predloga MTP pripravi primerjalno analizo cen

geodetskih storitev v nekaterih sosednjih drÏa-

vah.

■ Sprejel je sklep, da se opravi ekonomska anali-

za utemeljitve urne postavke, ki sluÏi kot osno-

va za obraãun MTP.
■ Sprejel je pobudo o ustanovitvi delovne skupi-

ne, ki bo pripravila predlog racionalizacije izva-

janja geodetskih storitev.
■ ZadolÏil je strokovno posvetovalno telo, da pri-

pravi analizo vseh internih navodil razliãnih

geodetskih uprav in to analizo po‰lje vsem ãla-

nom matiãne sekcije. Analiza naj se objavi tudi

na spletni strani matiãne sekcije.
■ Ustanovil je novo delovno skupino, ki bo pri-

pravljala predloge za spremembo Zakona o evi-

dentiranju nepremiãnin, drÏavne meje in pro-

storskih enot. Skupino bo vodil Sandi Parkelj.
■ Ustanovil je projektno skupino, ki bo pripravlja-

la osnove za nov koordinatni sistem Slovenije.

Projektno skupino bo vodil Andrej Bilc, upravni

odbor pa mu za pripravo projektne naloge odo-

bri sredstva.
■ Sprejel je sklep, da se Mladenu Hodulaku ne pri-

zna strokovnega izpita, ki ga je opravljal na

Hrva‰kem in zadolÏil mag. Tanka, da napi‰e

obrazloÏitev te odloãitve za potrebe odvetni-

‰ke pisarne Dobnik, ki zastopa IZS v primeru te

toÏbe.
■ Sprejel je sklep, da na poziv FGG – geodezija ne

poda mnenja o specialistiãnem ‰tudiju geodezi-

je, dokler ne dobi dodatnih pojasnil s strani

predlagatelja.
■ Sprejel je sklep, da za namestnika predstojnika

InÏenirske akademije imenuje Andreja Bilca.

Sprejel je tudi okvirni program »geodetskih«

predavanj znotraj programa InÏenirske

akademije.
■ Sprejel je sklep, da za kandidata MSGeo za

nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke predla-

ga TomaÏa Banovca.
■ Sprejel je sklep o intenziviranju dela na pripravi

Uredbe o delih, ki lahko vpliva na varnost in

zdravje ljudi in raz‰iril skupino, ki je zadolÏena

za pripravo te uredbe.
■ Sprejel je sklep o nakupu dveh skupin standar-

dov SIST, ki sta povezani z geodezijo in izva-

janjem geodetskih storitev.

17. seja upravnega odbora: 
2. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil z

aktivnostmi, ki potekajo na IZS, in pregledal

tiste sklepe UO IZS, ki se tiãejo Matiãne sekcije

geodetov.
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f ■ Sprejel je sklep o imenovanju Tadeja Pfajfarja

za predstavnika MSGeo v Komisijo za nateãaje

pri IZS.
■ Potrdil je predstavljeno novo verzijo MTP za

geodetske storitve in zadolÏil predsednika, da

jo po opravljeni zadnji redakciji po‰lje na GURS

in MOPE.
■ Seznanil se je s poroãilom mag. Kovaãa o sode-

lovanju v projektni skupini, ki pripravlja pred-

log MTP za projektantske storitve, kjer se

obravnava tudi del geodezije, predvidene z

novim Zakonom o graditvi objektov.
■ Sprejel je pobudo, da SPT vzpostavi kontakt z

GURS in jih obvesti, da smo ustanovili novo sku-

pino za pripravo sprememb ZENDPME.
■ Sprejel je sklep, da se skupini za racionalizacijo

geodetskih storitev podalj‰a mandat in se ji

poveri pripravo enotnega vzorãnega elaborata

o ureditvi meje.
■ Sprejel je pobudo, da ISG pripravi v mesecu

novembru eno splo‰no izobraÏevanje na temo

pogodbe o delu, varnosti in odnosov s stranka-

mi.
■ Sprejel je pobudo, da predsednik po‰lje seznam

vseh neplaãnikov ãlanarine vsem ãlanom UO

MSGeo, da lahko na osnovi seznama vsak opo-

zori ãlane iz svoje sredine na dolg, ki ga imajo

do IZS.

18. seja upravnega odbora: 
11. 11. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil z

aktivnostmi, ki potekajo na IZS, in pregledal

tiste sklepe UO IZS, ki se tiãejo Matiãne sekcije

geodetov.
■ Seznanil se je in sprejel predlog plana dela

MSGeo za leto 2004.
■ Sprejel je finanãni naãrt MSGeo za leto 2004 in

hkrati sprejel pobudo, ki bi jo predlagali v spre-

jem na zboru MSGeo, o ukinitvi dodatne ãlanari-

ne.
■ Sprejel je sklep, da v zaãetku decembra izvede-

jo 4. zbor Matiãne sekcije geodetov.
■ Sprejel je pobudo skupine za pripravo uredbe o

delih, ki so lahko nevarni za varnost in zdravje

ljudi, da prvi osnutek uredbe Upravni odbor

MSGeo potrdi korespondenãno v najkraj‰em

moÏnem ãasu.
■ ZadolÏil je Sandija Parklja in Mirana Brumca, da

v imenu Matiãne sekcije geodetov napi‰eta pri-

pombe na predlog Pravilnika o mejah in jih po‰-

ljeta na GURS.

■ Sprejel je sklep, da sodeluje pri pripravi priroã-

nika za izvajanje geodetskih storitev z

Geodetsko upravo RS.
■ Obravnaval je pobudo mag. Kovaãa o primerno-

sti direktorja Geodetske uprave za opravljanje

te funkcije in se do te pobude ni opredelil.
■ Sprejel je sklep, da na kandidacijski postopek

za disciplinske organe zbornice predlaga: za

namestnika ãlana MSGeo v disciplinski komisiji

Borisa UMBREHTA in za namestnika ãlana v

disciplinskem sodi‰ãu Ireno VRABIâ.
■ Seznanil se je s poroãilom o opravljenem delu

pri novelaciji programa za strokovne izpite in

sprejel sklep, da mora biti akcija, vkljuãno z

recenzijo, konãana do 15. decembra 2003.
■ Sprejel je poroãilo predsednika Strokovnega

sveta MSGeo in mu za opravljeno delo odobril

izplaãilo.
■ ZadolÏil je predsednika, da vse ãlane opozori

na moÏnost, da svoje strokovne probleme

lahko naslovijo na Upravni odbor MSGeo, ki bo

zagotovil odgovore, jih javno predstavil vsem

ãlanom in tako ustvarjal »geodetsko prakso«.

34. seja upravnega odbora: 
3. 9. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Potrdil je predlagani seznam za dodatne ãlane

izpitne komisije za strokovne izpite iz podroãja

strojni‰tva in sicer:

– Rajko Javornik, univ. dipl. inÏ. gr.

(urejanje prostora, graditev objektov, zbor-

niãni sistem)

– mag.Marko ·teblaj, univ. dipl. inÏ. str.

(investicijski procesi in vodenje projektov)

– dr.Vincenc Butala, univ. dipl. inÏ. str.

(standardizacija in tehniãni predpisi)

– Andrej Robiã, univ. dipl. inÏ. str.

(strojna energetika)
■ Imenoval je Vladimirja Jamo kot predstavnika

MSS v Komisiji za nateãaje pri IZS.
■ Imenoval je predstojnika InÏenirske akademije

iz Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev. Funkcijo

bo opravljal Mirt Martelanc.
■ Imenoval je namestnika predstojnika

InÏenirske akademije. Funkcijo bo opravljal

Danilo Maru‰iã.
■ Pozval je ãlane Upravnega odbora, da predlaga-

jo kandidate za nagrade IZS in kandidate za

ãastne ãlane IZS.

■ Seznanil se je s sklepi Upravnega odbora IZS, ki

se nana‰ajo na Matiãno sekcijo strojnih inÏenir-

jev.

37. seja upravnega odbora: 
29. 5. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ ZadolÏil je mag. Prelov‰ka, da pripravi dopis za

obãine, v katerem bo pojasnil situacijo v zvezi z

ustanovitvijo ZAPS, statusom obãinskega

urbanista, potrebnimi licencami …
■ Sprejel je sklep, da MSA ne pristaja na odpis

dolgov neplaãnikov ãlanarine in v zvezi s tem

vpra‰anjem sproÏa odgovornost vodstva IZS.
■ Sprejel je sklep, da se prispevek Pleãnikovemu

skladu odobri ‰ele po natanãni analizi finanãne

situacije MSA.
■ Potrdil je skrajni rok za po‰iljanje pripomb na

osnutek statuta MSA, ki je 4. 6. 2003. Po tem

roku bodo pripombe izroãene pravniku ·anteju,

ki bo pripravil verzijo za predhodno potrditev

na MOPE.
■ Sprejel je sklep, da bo 1. skup‰ãina ZAPS izvede-

na 1. julija 2003.
■ Sprejel je sklep o razpisu nateãaja za celostno

grafiãno podobo ZAPS.

38. seja upravnega odbora: 
11. 6. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje.
■ Sprejel je nekatere usmeritve za oblikovanje

ãistopisa statuta ZAPS, ki ga bo obravnaval

Upravni obor MSA v zaãetku septembra 2003.
■ Potrdil je izplaãila za delo svojih ãlanov.

39. seja upravnega odbora: 
2. 9. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je informacijo o obnovi prostorov na

Vegovi, ki ‰e ni zakljuãena.
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje UO MSA.
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■ Sprejel je sklep o pripravi programa strokovne-

ga izpita za prostorsko naãrtovanje. Pripravo

programa se mora plaãati iz skupnih sredstev

IZS. Zaostale obveznosti iz naslova aÏuriranja

programov za strokovne izpite se poraãuna v

razdruÏitvenem sporazumu med MSA in zborni-

co, v nasprotnem primeru sekcija sporazuma

ne bo podpisala.
■ ZadolÏil je mag. Prelov‰ka, da sestavi seznam

potencialnih ãlanov sekcije za prostorsko naãr-

tovanje.
■ Sprejel in potrdil je konãno verzijo statuta IZS.
■ Potrdil je predlog zaãasnega vodstva ZAPS in

definiral njegove naloge.
■ Potrdil je termin sklica 1. skup‰ãine ZAPS, ki bo

22. 9. 2003 v veliki dvorani Mednarodnega cen-

tra.
■ Sprejel je sklep, da se sreãanja arhitekturnih

zbornic srednje Evrope MSA tokrat ne udeleÏi.
■ Sprejel je sklep, da MSA ne bo pokrival nobenih

stro‰kov organizacije Dneva inÏenirjev in arhi-

tektov, ki bo v mescu novembru v Ljubljani.
■ Sprejel je sklep in izjavil svoje nestrinjanje s

podpisom pogodbe o nateãaju Zelena jama.

Razlog je nespo‰tovanje minimalnih pogojev za

izvajanje nateãajev.

40. seja upravnega odbora: 
30. 9. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje UO MSA.
■ Sprejel je sklep, da morajo biti postopki pri

nateãajih maksimalno transparentni, zato je

med drugim sklenil organizirati program izo-

braÏevanja za ãlane ocenjevalnih komisij, skrb-

nike…
■ Sprejel je sklep o prestavitvi sklica 1. skup‰ãine

ZAPS zaradi ‰e vedno nepotrjenega predloga

statuta na MOPE.
■ Sprejel je sklep, da se novi disciplinski pravilnik

IZS osvoji kot osnova za zaãasni disciplinski

pravilnik ZAPS, ki se ga potrdi na prvi skup‰ãini

ZAPS.
■ Seznanil se je s poroãilom o prenovi poslovnih

prostorov na Vegovi in razlogih za zamudo pri

izvedbi prenovitvenih del.
■ Sprejel je dokumentacijo o prenovi Vegove

(konãno poroãilo, obraãun investicije, projekte

arhitekture, plinskih in elektriãnih instalacij in

gradbeni dnevnik) in potrdil finanãno poroãilo

o porabi sredstev.

■ Seznanil seje s predlogom arhitekta Zulianija o

delitvi prihodkov in odhodkov za poslovno leto

2002, ki bo podlaga za delo skupne komisije za

razdruÏitev pri IZS.
■ Ustanovil je delovno skupino, ki bo pripravila

osnovo za sistematizacijo potrebnih delovnih

mest za delo ZAPS-a.
■ ZadolÏil je arhitekta âernigoja, da pripravi

osnutek razpisa javnega nateãaja za celostno

podobo IZS.
■ Raz‰iril je zaãasno vodstvo MSA oz. upravni

odbor in za to funkcijo predlagal arhitekta

Ricarda Tom‰iãa. Njegova zadolÏitev je koordi-

nacija aktivnosti za nastavitev MTP, vsebina

projektne dokumentacije …
■ Sprejel je predlog, da se ãi‰ãenje prostorov na

Vegovi odda zunanjemu ponudniku.

41. seja upravnega odbora: 
21. 10. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik 40. seje UO MSA.
■ Sprejel je sklep o sestavi Komisije za oceno pri-

spelih elaboratov na nateãaju za celostno gra-

fiãno podobo ZAPS.
■ Sprejel je sklep, da se dopolni osnutek

Pravilnika o nateãajih in se ga dopolnjenega

po‰lje na MOPE.
■ Ustanovil je naslednje delovne skupine:

– za nateãaje in javne razpise v sestavi:

Lajovic, Prelov‰ek, Îetko,

– za vsebino projektne dokumentacije v sesta-

vi: Pust, Tom‰iã, Lajovic, Goljar, Omerza,

– za MTP v sestavi: Pibernik, Tom‰iã, Lajovic,

Bassin, Dolinar.
■ Ustanovil je delovno komisijo za organizacijo in

delovanje ZAPS-a, ki mora na naslednji seji

podati predlog izdelane metodologije.
■ Sprejel je sklep, da morajo vsi predsedniki

regijskih odborov do 27. oktobra 2003 sporoãiti

pisne potrebe po sredstvih za izvajanje nalog v

letu 2004. Predlog finanãnega plana in ãlanari-

ne bo predlagan na 1. seji skup‰ãine ZAPS.
■ Sprejel je sklep, da se skup‰ãine ACE v Bruslju

udeleÏita dr. Pust in Krajcar.
■ Sprejel je sklep, da se na Arhiforumu objavi

poziv za zbiranje ponudb za Ïirante in poroãe-

valce za javne nateãaje, ki jih izvaja MSA.
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Komisija je na 62., 63., 64., 65. in 66. redni seji

obravnavala vse vloge, ki so prispele na naslov

zbornice za vpis v imenike IZS. Prav tako je obrav-

navala vse spremembe pri Ïe obstojeãih ãlanih in

pregledala dokazila in pro‰nje za podalj‰anje vel-

javnosti dodatnih Ïigov za poobla‰ãene geodete.

Upravnemu odboru IZS je pripravila Sklep za spre-

jem novih ãlanov in spremembe oz. prenehanje

ãlanstva za nekatere ãlane IZS.

1. seja Akademije za izobraÏevanje: 
10. 10. 2003
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

informiranje.
■ Seznanila se je s poroãilom o izvedenih izobra-

Ïevanjih v poletnih mesecih leta 2003.
■ Seznanila se je s sklepi Upravnega odbora IZS,

ki se nana‰ajo na izobraÏevanje ãlanov IZS.
■ ZadolÏila je sluÏbo za izobraÏevanje in informi-

ranje, da pripravi predlog terminskega plana

izobraÏevanj in ga uskladi s predlogoma izo-

braÏevanj MSS in MSGeo. S predavatelji se skle-

nejo avtorske pogodbe.
■ ZadolÏila je prisotne na seji, da pregledajo pri-

spevke za Dan inÏenirjev in arhitektov in svoja

mnenja posredujejo SluÏbi za izobraÏevanje in

informiranje.
■ Pregledala je prispele predloge za nagrado za

inÏenirske doseÏke in naziv ãastni ãlan IZS ter

upravnemu odboru IZS posredovala v sprejem

predloge.

Seja komisije: 25. 4. 2003
■ Sprejeti so bili naslednji pomembni sklepi:
■ Sprejet je bil nov koncept spletnih strani in

nova oblika naslovne strani.
■ Sprejet je bil nov koncept oblikovanja spletnih

strani posameznih matiãnih sekcij.
■ Sprejet je bil sklep, da se pripravi predloge, po

katerih bo moÏno oblikovati razliãne dokumen-

te na naãin, ki bo primeren za direktno objavo

na spletnih straneh.

24. seja komisije: 2. 7. 2003
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.

■ Sprejela je sklep o prenovi programov za

strokovne izpite na osnovi Zakona o graditvi

objektov.
■ Sprejela je razdelilnik sredstev po posameznih

matiãnih sekcijah za pripravo noveliranih pro-

gramov.
■ Sprejela je sklep, da se del sredstev izloãi za

tiste programe na nivoju IZS, ki so skupni vsem

matiãnim sekcijam.
■ Sprejela je sklep, da se del sredstev izloãi za

pripravo skupnega postopka za revidiranje.
■ Sprejela so sklep, da se vsi stari spisi v zvezi s

strokovnimi izpiti vseh kandidatov (razen

zapisnika o opravljanju izpita, naslova naloge

in kopije potrdila o strokovnem izpitu) po vpisu

v evidenãno knjigo strokovnih izpitov uniãijo.
■ Sprejela je sklep, da bo Komisija za strokovne

izpite jeseni organizirala usposabljanje za vse

novo formirane izpitne komisije in mentorje.

25. seja komisije: 20. 8. 2003
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.
■ Potrdila je Pravilnik o programu in naãinu

opravljanja strokovnih izpitov pri IZS in spreje-

la sklep, da se tak‰en pravilnik predstavi UO

IZS, da ga potrdi.
■ Doloãila je konãni rok za pripravo posameznih

programov do 10. septembra 2003.
■ Sprejela je sklep, da bodo diplomanti vi‰je

strokovne ‰ole iz Novega mesta lahko opravlja-

li po pridobljenih dveletnih izku‰njah le izpit za

odgovorno vodenje posameznih del.
■ Sprejela je sklep, da mora zaradi sprememb

prostorske zakonodaje svoje programe stro-

kovnega izpita uskladiti tudi Matiãna sekcija

geodetov, za kar se ji odobrijo finanãna sred-

stva.

26. seja komisije: 11. 9. 2003
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Komisija je ob upo‰tevanju pripombe g. Lebana

na sklep ‰t.5 potrdila zapisnik prej‰nje seje

Komisije za strokovne izpite.
■ Podalj‰ala je rok priprave noveliranih progra-

mov za strokovne izpite do 18. septembra 2003.
■ Sprejela je sklep, da morajo vse matiãne sekci-

je novelirane programe potrditi na sejah uprav-

nih odborov svojih matiãnih sekcij.
■ Sprejela je sklep, da bodo strokovni izpiti

potekali v skladu s starim Pravilnikom o

strokovnih izpitih ‰e do 1. januarja 2004.

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.

26. seja komisije: 5. 11. 2003
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik prej‰nje seje in ugotovila

realizacijo sklepov.
■ Sprejela je sklep, da se nadaljuje s kandidacij-

skim postopkom za izvolitev namestnikov ãla-

nov disciplinskih organov.
■ Obravnavala je pripombe na osnutek statuta

IZS, ki jih je posredoval MOPE in zadolÏila ga.

Carmen Dobnik, da usklajen in popravljen osnu-

tek statuta predloÏi generalni sekretarki.
■ Sprejela je sklep, da se statut IZS predloÏi na

MOPE ‰ele po potrditvi statuta ZAPS, ki je pred-

viden na skup‰ãini v mesecu novembru.
■ ZadolÏila je go. Carmen Dobnik, da pripravi

elektronsko verzijo usklajenega statuta in ga

posreduje vsem ãlanom upravnega odbora IZS.

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA
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9. 2. – 12. 2. 2004
Integrated Intelligent Transport Solutions

London, Anglija

www.iir-conferences.com/iits

registration@iir-conferences.com

16. 2. – 20. 2. 2004
International Erosion Control Association’s

EC04 Environmental Connection Conference

Philadelphia, ZDA

www.ieca.org

ecinfo@ieca.org

19. – 21. 2. 2004*
World Congress on Natural Disaster Mitigation

www.worldcongress04.org

7. 3. – 10. 3. 2004
ASCE Conference

Engineering, Construction and Operation in

Challenging Environments

Houston, Texas, ZDA

28. 3. – 31. 3. 2004
2004 ITE Technical Conference and Exhibit

California, ZDA

www.ite.org/meetcon/index.html

ite_staff@ite.org

29. 3. – 4. 4. 2004
Bauma 2004

Minhen, Nemãija

www.bauma.de

info@imag.de

30. 3. – 2. 4. 2004
Intertraffic Amsterdam

Amsterdam, Nizozemska

www.intertraffic.com/events/events_list.asp

intertraffic@rai.nl

31. 3. – 2. 4. 2004
Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction

Phenomena

Bochum, Nemãija

http://balkema.ima.nl/instructions.htm

4. 4. – 7. 4. 2004
9th International Symposium on Concrete Roads

Istanbul, Turãija

secretariat@cembureau.be

12. 4. – 15. 4. 2004
Fracture Mechanics of Concrete and Concrete

Structures

Vail, Colorado, ZDA

17. 4. – 22. 4. 2004
North American Tunneling Conference 2004

Atlanta, Georgia, ZDA

http://balkema.ima.nl/instructions.htm

22. – 24. 4. 2004
Congress of Croatian Builders 2004

e-po‰ta: marija@grad.hr

26. 4. – 28. 4. 2004
Concrete Structures: The Challenge of Creativity

Avignon, Francija

2. 5. – 7. 5. 2004
CIB World Building Congress 2004

Toronto, Ontario, Kanada.

www.cib2004.ca

cib2004@nrc.ca

12. 5. – 14. 5. 2004
3rd Euroasphalt and Eurobitume Congress

Dunaj, Avstrija.

www.eecongress.org

info@eecongress.org

16. 5. – 19. 5. 2004
Conference IWCSE 2004 Cold Regions

Engineering

Edmonton, Kanada

14. 6. – 17. 6. 2004
8th World Conference on Timber Engineering

Lahti, Finska.

www.ril.fi/wcte2004

kaisa.vanalainen@ril.fi

24. 6. – 26. 6. 2004
Bridges across the Danube-Bridges in Danube

Basin

Novi Sad, Srbija in ârna Gora

5. 7. – 7. 7. 2004
SEMC 2004 Conference

Structural Engineering,

Mechanics and Computation

Cape Town, JuÏna Afrika.

18. 7. – 23. 7. 2004
Composite Construction V

Inernational Conference

Mpumalanga, JuÏna Afrika.

www.engconfintl.org/4ab.html

a_kemp@civil.wits.ac.za

20. 7. – 23. 7. 2004
Conference ACMBS-IV

Advanced Composite Materials in Bridges and

Structures

Calgary, Kanada

1. 8. – 6. 8. 2004
13th World Conference on Earthquake

Engineering

Vancouver, Kanada.

www.venuewest.com/13wcee

13wcee@venuewest.com

14. – 15. 10. 2004
E_CORE Conference “B4E”

Maastricht

www.advancedfair.com

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

Koledar strokovnih prireditev

Rubriko ureja Jan Kristjan Juter‰ek, 
ki sprejema predloge za objavo na e-naslov: msg@izs.si



58 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 03/2003

Uradni list
INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z dne 20. 11. 2002

NATEâAJI

A) Nateãaji v teku:
1) Javni, drÏavni anonimni enostopenjski nateãaj

za pridobitev idejnih zasnov za 

STANOVANJSKO – POSLOVNE OBJEKTE

ZELENA JAMA V LJUBLJANI

Razpisovalec: JSS MOL in IZS, zanjo MSA v

sodelovanju z DAL

Objava razpisa: 12. 9. 2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 18. 11. 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

Objava razpisa: 19. 9. 2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 3. 12. 2003

3) Javni, anonimni enostopenjski konstruktivno-

arhitekturni nateãaj za 

MOST âEZ VIPAVO PRI RENâAH

Razpisovalec: MO Nova Gorica in IZS, zanjo MSA

v sodelovanju ter DAO

Objava razpisa: 30. 10. 2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 23. 12. 2003

4) Javni, drÏavni anonimni enostopenjski pro-

jektno-urbanistiãni nateãaj za idejno zasnovo

konstrukcijskih re‰itev arhitektonskega in

krajinskega oblikovanja objektov ter prostora

med kriÏi‰ãem na Suhi in vstopom v predor na

odseku POLJANSKE OBVOZNICE

Razpisovalec: Obãina ·kofja Loka in IZS, zanjo

MSA v sodelovanju z DUPPS in DKAS

Objava razpisa: 28. 11. 2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 3. 2. 2004

B) Nateãaji v pripravi:
1) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni urba-

nistiãni, krajinski in arhitekturni nateãaj za

ureditev Ljubljanice in Grubarjevega kanala

Objava razpisa predvidoma: december 2003

2) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni pro-

jektni nateãaj za pridobitev arhitekturne

zasnove 

OSNOVNE ·OLE NA BONIFIKI V KOPRU

Objava razpisa predvidoma: januar 2004

C) Nateãaji, zakljuãeni:
1) Javni, anonimni enostopenjski anketni

programsko-urbanistiãni nateãaj za Idejne

programsko-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. 2 003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 11. 6. 2003

1. nagrada ni bila podeljena.

2. nagrado prejme elaborat s ‰ifro 16103.

Avtorji: Tanja SIMONIâ, univ. dipl. inÏ. kraj. arh.,

Janja LUÎNIK, abs. kraj. arh., Robert GOSTINâAR,

univ. dipl. inÏ. kraj. arh, Edo JAL·OVEC, univ.

dipl. inÏ. arh.

Sodelavci: Uro‰ RO·KAR, abs. kraj. arh., CLIMACO

3. nagrada ter odkupi niso bili podeljeni.

2) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za

pridobitev arhitekturnih re‰itev 

OTRO·KEGA ODDELKA IN NOVEGA VHODA

CENTRA ZA POKLICNO REHABILITACIJO

ODDELKA ZA REHABILITACIJO AMPUTIRANIH

V LJUBLJANI IN UREDITEV 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

Odloãitev Ïirije: 3. 7. 2003

1. nagrado prejme elaborat s ‰ifro 79277.

Avtorji: Rok BOGATAJ, univ. dipl. inÏ. arh., Miha

DE·MAN, univ. dipl. inÏ. arh., Eva Fi‰er BERLOT,

univ. dipl. inÏ. arh., Vlatka LJUBANOVIå, univ.

dipl. inÏ. arh., Katarina PIRKMAJER DE·MAN,

univ. dipl. inÏ. arh.,

KAZALO

Nateãaji 58
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prostorski prikazi: Marko Coloni, abs. arh.,

zasnova konstrukcije: Franc ÎUGEL, univ. dipl.

inÏ. grad.,

ocena investicije: Irena Bele.

2. zvi‰ano nagrado prejme elaborat s ‰ifro

42806.

Avtorji: odgovorni vodja projekta TomaÏ VER-

BOLE, univ. dipl. inÏ. arh.,

avtor arhitekturne re‰itve Damjan HOLC, univ.

dipl. inÏ. arh.,

avtorica zunanje ureditve Darja MATJA·EC,

univ. dipl. inÏ. kraj. arh.

Sodelavci: Gregor GA·PER·Iâ, abs. arh., Majda

·MON, grad. teh.,

promet Ga‰per BLEJEC, univ. dipl. inÏ. grad.,

statika Miran PEZDIRC, univ. dipl. inÏ. grad.,

elektriãne napeljave Bojan MIKOLIâ. univ. dipl.

inÏ. el.,

strojne in‰talacije Mitja LENASSI, univ. dipl. inÏ.

str.,

konsultantka mag. Maja SIMONETI, univ. dipl.

inÏ. kraj. arh.

3. nagrada ni bila podeljena.

Zvi‰an odkup prejme elaborat s ‰ifro 55555.

Avtorji: ARHE d.o.o.,

arhitektura Milo‰ FLORJANâIâ, univ. dipl. inÏ.

arh., dr. Matej BLENKU·, univ. dipl. inÏ. arh.,

krajinska arhitektura dr. Ana KUâAN, univ. dipl.

inÏ. kraj. arh.,

medicinska tehnologija Nevenka SEDEJ, univ.

dipl. inÏ. arh.,

Sodelavci:

arhitektura BlaÏ RUPAR, udistr., abs. arh.,

Nata‰a SLOKAR, abs. arh., Katarina ·TOK, abs.

arh.,

konstrukcija Anton BERCE, univ. dipl. inÏ. grad.,

strojne in‰talacije Miran POLJ·AK, univ. dipl.

inÏ. str.,

elektriãne in‰talacije Tomi KRIÎAJ, univ. dipl.

inÏ. el.

3) Javni, anonimni enostopenjski nateãaj za

arhitekturno re‰itev objektov

REKTORATA UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN

FAKULTETE ZA HUMANISTIâNE ·TUDIJE V

KOPRU

Razpisovalec: M·Z· in IZS, zanjo MSA v sodelo-

vanju z DAO, DUPPS in DKAS

Objava razpisa: 5. 9. 2003

Rok oddaje nateãajnih elaboratov: 11. 11. 2003

Odloãitev Ïirije: 3. 12. 2003

1. nagrada ni bila podeljena.

2. zvi‰ano nagrado prejme elaborat s ‰ifro

57275.

Avtorji: NATA·A ·TRUKELJ, univ. dipl. inÏ. arh.,

BARBARA DEBEVEC, univ. dipl. inÏ. arh., LARA

MOÎE, univ. dipl. inÏ. arh., BERNARD PODBOJ,

univ. dipl. inÏ. arh., JURE MELON, abs. arh.

Sodelavci: statika IGOR LIPANJE, univ. dipl. inÏ.

gradb., strojne instalacije: PRIMOÎ GRBIâ, univ.

dipl. inÏ. str.

Enakovredno tretjo nagrado prejme elaborat s

‰ifro 102.40.

Avtorja arhitekture: prof. MILO· FLORIJANâIâ,

univ. dipl. inÏ. arh., dr. MATEJ BLENKU·, MARCH.,

univ. dipl. inÏ. arh.

Sodelavka za arhitekturno prenovo: KATJA

CIMPERMAN, univ. dipl. inÏ. arh.

Sodelavci za arhitekturo: BLAÎ RUPAR, abs.

arh., NATA·A SLOKAR, abs. arh., KATARINA

·TOK, abs. arh.

Konstrukcija: ANTON BERCE, univ. dipl. inÏ.

grad.

Strojne instalacije: TOMI KRIÎAJ, univ. dipl. inÏ.

el.

Nosilec naloge: BORIS BRI·KI, univ. dipl. inÏ. arh.

Projektantsko podjetje: Arhé d.o.o.

Enakovredno tretjo nagrado prejme elaborat s

‰ifro 32597.

Avtorji: VOJTEH RAVNIKAR, univ. dipl. inÏ. arh.,

ERNEST MILâINOVIâ, abs. arh., MATJAÎ BOLâINA,

abs. arh., MARTINA TEPINA, univ. dipl. inÏ. arh.,

ROBERT POTOKAR, univ. dipl. inÏ. arh.,

Maketa: BO·TJAN PER·OLJA, ‰tud. arh.

Konzultanti: za statiko: VILKO ·ULIGOJ, univ.

dipl. inÏ. grad., za strojne instalacije: ANDREJ

ROBIâ, univ. dipl. inÏ. str., za elektriãne instala-

cije: TOMAÎ JEV·NIKAR, univ. dipl. inÏ. el.

Povi‰an odkup prejeme elaborat s ‰ifro 11632.

Avtorji: MILO· JEFTIâ, univ. dipl. inÏ. arh., JERI-

CA HERMAN, abs. arh., JANEZ PRELOG, univ. dipl.

inÏ. arh.,

Sodelavci: elektr. del: DU·AN JEFTIâ, univ. dipl.

inÏ. el., 

strojni del: MILO· POLJAN·EK, univ. dipl. inÏ. str., 

statika: SLAVKO MODIC, univ. dipl. inÏ. grad., 

maketa: LUKA JANIâ, abs. arh., 

oprema grafiãnih skic: LUKA LOBE, abs. arh.

Povi‰an odkup prejeme elaborat s ‰ifro 57937.

Avtor: doc. JURIJ KOBE, univ. dipl. inÏ. arh.,

Sodelavci: JAN TRO·T, ‰tud. arh., PETER GRO-

·ELJ, ‰tud. arh., ALE· VODOPIVEC, ‰tud. arh.,

UR·A POGAâNIK, ‰tud. arh., MARKO SMREKAR,

‰tud. arh.

Konzultanti: ROK ÎNIDAR·Iâ, abs. arh., VID

RAZINGER, univ. dipl. inÏ. arh.,

Povi‰an odkup prejeme elaborat s ‰ifro 12321.

Avtorji: MARU·A ZOREC, univ. dipl. inÏ. arh.,

MA·A ÎIVEC, univ. dipl. inÏ. arh., MITJA NOVAK,

abs. arh.

Model: KATJA FLORJANC, abs. arh. ANDRAÎ

SEIFERT, abs. arh.

Sodelavci: mag. TOMAÎ HABIâ, univ. dipl. inÏ.

grad., NEVENKA ·KRABE, univ. dipl. inÏ. str.,

TOMISLAV KRIÎAJ, el. teh.

Odkup prejme elaborat s ‰ifro 03070.

Projektivno podjetje: CIUDAD d.o.o.

Avtorska skupina: ·TEFAN KACIN, univ. dipl. inÏ.

arh., IZTOK LEMAJIâ, univ. dipl. inÏ. arh., VID

RATAJC, univ. dipl. inÏ. arh.

Konzultant za akustiko: SA·A GALONJA

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

1) Javni, anonimni, enostopenjski drÏavni

nateãaj za re‰itev knjiÏnice v Celju



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

Nove 
Telefonske ‰tevilke: e-mail naslov:

Notranja centrala 01/547 33 33

Tajni‰tvo 01/547 33 40 izs@izs.si

Predsednik IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Podpredsednik IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Generalna sekretarka IZS 01/547 33 40 izs@izs.si

Evidenãna sluÏba 01/547 33 11 renata.gomboc@izs.si

Finanãno raãunovodska sluÏba 01/547 33 13 marijan.rabic@izs.si

SluÏba za strokovne izpite 01/547 33 15 tereza.rebernik@izs.si

Telefaks 01/547 33 20

Domaãa stran na internetu: http://www.izs.si,

E-po‰ta: izs@izs.si@


