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NAMESTO UVODNE BESEDE

pribliÏujemo se uradnemu vstopu v Evropsko

skupnost narodov in vsi si prizadevamo, da

bi bili na nove razmere kar najbolje priprav-

ljeni. Tako tudi InÏenirska zbornica Slovenije v

leto‰njem letu nadaljuje ‰tevilne aktivnosti s ciljem

dvigovanja gradbene kulture. Aprila smo se pred-

stavili z domiselnim razstavnim prostorom na grad-

benem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni. V mesecu

maju pa bomo skupaj z ZAPS organizirali simpozij

DRUÎBA – PROSTOR – GRADITEV, kjer bo obrav-

navana problematika urejanja prostora in graditve

objektov ob vkljuãevanju v EU.

·e vedno pa ostaja trenutno najpomembnej‰a

naloga zbornice uvedba novih tarifnih pogojev.

Dopolnjeni predlog z dodatnimi primerjalnimi ana-

lizami prav zdaj predajamo MOPE v potrditev in

sprejem. Glede na dolgo in vroão polemiko o tej

temi v ãasniku FINANCE se mi zdi smiselno, da po-

novim stali‰ãa IZS glede tarifnih pogojev za pro-

jektantske storitve:

1. Zakonska osnova tarifnih pogojev. V IZS se

zdruÏujejo posamezniki – fiziãne osebe in ne

gospodarske druÏbe. IZS ne regulira proizvod-

nje in ne doloãa deleÏev na trÏi‰ãu, in nenazad-

nje ãlani ne podpisujejo medsebojne pogodbe

ali sporazuma z IZS. Tarifni pogoji imajo zakon-

sko podlago v Zakonu o graditvi objekt (ZGO-1),

ki je zaãel veljati 1. januarja 2003. Ta je InÏenir-

ski zbornici Slovenije in Zbornici za arhitekturo

in prostor Slovenije v 110. ãlenu naloÏil, da pri-

pravita osnutek minimalnih tarifnih pogojev za

opravljanje dejavnosti gradbenega in drugega

projektiranja, opravljanja geodetskih storitev

ter revidiranja gradbenih in drugih naãrtov in

ga posredujeta pristojnemu ministru, ki ga

pred sprejetjem v Vladi Republike Slovenije

po‰lje v medresorsko usklajevanje.

2. Okoli‰ãine nastanka tarifnih pogojev. Tarifni

pogoji niso novost na trgu projektantskih stori-

tev. Îe v Zakonu o graditvi objektov iz leta 1996

je bilo doloãeno, da IZS s soglasjem vlade dolo-

ãa tarifne pogoje, ki zagotavljajo potrebno kva-

liteto, in da nadzira njihovo upo‰tevanje (76. b

ãlen ZGO/96). IZS je tarifne pogoje uvedla Ïe

leta 1999, vendar so veljali le za ãlane IZS, ne

pa tudi za ostale udeleÏence pri graditvi. Po

letu 1992, ko je prevladal trÏni pristop, so cene

projektantskih storitev padale predvsem na

raãun manj‰ega vlaganja v opremo in izobraÏe-

vanje. âe pa Ïelimo ohraniti dolgoroãno konku-

renãno sposobnost na‰ih projektantov in hkrati

za‰ãititi interese naroãnikov, potrebujemo

sodoben sistem vrednotenja projektantskih

storitev na osnovi normativov.

3. Vrednotenje projektantskih storitev. Tarifne

pogoje je treba razumeti kot vodilo projektan-

tom in naroãnikom pri oceni vrednosti doloãe-

ne inÏenirske storitve. Namen tarifnih pogojev

ni zgolj doloãitev okvira cen za projektantske

storitve, temveã hkrati vpeljati red in pravila

dobre inÏenirske prakse. Tarifni pogoji ne dolo-

ãajo le pravic inÏenirjev, temveã tudi njihove

obveznosti in odgovornost. Natanãno namreã

doloãajo predviden obseg projektantove stro-

kovne storitve v vsaki posamezni fazi izdelave

projektne in tehniãne dokumentacije (npr. v

idejnem projektu, projektu za pridobitev grad-

benega dovoljenja, projektu za izvedbo del…),

za katere pravilnost po ZGO-1 projektant tudi

‰kodno odgovarja. Na drugi strani pa so pomoã

investitorju pri sklepanju pogodbe ter sprem-

ljanju projektantovega dela, da ve, kaj vse

lahko od projektanta priãakuje in zahteva, ozi-

roma kaj je projektant dolÏan izdelati.

4. Konkurenãnost in tarifni pogoji. Ponudbe, ki

jih bo investitor oz. naroãnik pridobil za izdela-

vo projektne in tehniãne dokumentacije nekega

objekta od razliãnih projektantov, se bodo po

vrednosti vedno razlikovale, ãeprav bodo izra-

ãunane po istih tarifnih pogojih. Cene se bodo

gibale v realnem pasu vrednosti, za katero bo

mogoãe izdelati celovito predpisano projektno

ali tehniãno dokumentacijo. Tarifni pogoji pred-

videvajo vrednotenje projektantskih storitev na

osnovi naslednjih kriterijev: vrste naãrtovanega

objekta, ocene investicijske vrednosti, zahtev-

nosti objekta in predpisanega obsega projektne

dokumentacije. Od posameznega investitorja pa

ostaja odvisno, katerega ponudnika bo, glede

na razpisane kriterije za vrednotenje ponudbe,

izbral za izvedbo projekta.

Prepriãani smo, da so predlagani tarifni pogoji

dobra re‰itev za ureditev domaãega trga projekt-

antskih storitev. Njihov namen je pomoã naroãni-

kom tako iz javnega kot iz privatnega sektorja,

hkrati pa bodo omogoãili na‰im projektantom ena-

kopravno vkljuãevanje na evropski trg projektant-

skih storitev.

Spo‰tovani ãlani IZS,
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MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.

T
okratna ‰tevilka na‰ega ãasopisa prihaja v

prelomnem, nekateri celo trdijo, zgodovin-

skem trenutku za drÏavo Slovenijo. Ponosni

smo lahko, da bomo priãa delãku zgodovine, ki je

pomemben, enkraten, neponovljiv …

In zakaj nas potem v priãakovanju tega trenutka

preveva obãutek Ïivãnosti in ne spontanega vese-

lja in ponosa, ki sta za take prelomne trenutke

tako znaãilna. Pravi odgovor je verjetno v tem, da

mnogi ne vemo prav dobro, kaj nas pravzaprav

ãaka in kaj bo potem drugaãe in bolje. Ko govorimo

s prijatelji in znanci o dnevu D, se pogovori pravilo-

ma skrãijo na vpra‰anje meja, vse drugo je oãem in

dojemanju povpreãnega Slovenca bolj skrito in

zato vãasih celo skrivnostno.

Tudi sam se nameravam posvetiti samo navidez

preprostemu vpra‰anju, na katerega pa Ïal, na

pragu vstopa v novo skupnost narodov, nimam

enoznaãnih odgovorov. Ali bodo meje 1. maja res

padle?

·e najlaÏje bomo opravili z drÏavnimi, fiziãnimi in

naravnimi mejami med drÏavami, ki so nam v pre-

teklosti povzroãile nemalo »uÏitkov« pri ãakanju

na prestop in opravljanju carinskih formalnosti. Te

bomo z lahkoto pokopali na smeti‰ãe zgodovine in

se poslej brez teÏav premikali po drÏavah zdruÏe-

ne Evrope.

Z vsemi ostalimi mejami, predvsem s tistimi v

na‰ih srcih in glavah, pa bomo imeli mnogo veãje

probleme. Ali si zares Ïelimo, da vse na‰tete meje

padejo? Ali je to res dobro za slovensko samobit-

nost, ali je to res dobro za slovensko inÏenirsko

stroko, ali tujci zares lahko tako dobro kot mi …?

O tem, drage bralke in bralci, smo vam Ïeleli v tej

‰tevilki podati integralno informacijo. Posku‰ali

smo pridobiti konkretne napotke o tem, kako

boste lahko svoje delo odgovornih inÏenirjev in

projektantov opravljali tako v drÏavah zdruÏene

Evrope kakor tudi tam, kjer je va‰ interes v tem

trenutku najveãji – v drÏavah biv‰e Jugoslavije, ki

po 1. maju 2004 ostajajo zunaj meja nove Evrope.

Posku‰ali smo in se trudili, pa nam Ïal ni uspelo,

saj do izida ãasopisa nismo prejeli preverjenih

informacij z na‰ega Ministrstva za zunanje zadeve,

pa tudi informacij iz drÏav ãlanic Evropske inÏenir-

ske zveze. To nam dokazuje, da so administrativne

meje ‰e kako trdne in da jih je samo dejstvo prik-

ljuãitve Slovenije Evropski skupnosti v mnogih pri-

merih celo okrepilo.

Vpra‰anje vzajemnosti bo torej kljuãno vpra‰anje

pozne pomladi in poletja 2004. Le- to predvideva,

da ima ãlan na‰e zbornice, odgovorni inÏenir ali

projektant, ki Ïeli opravljati enako delo v drugi

drÏavi Evropske skupnosti, naãeloma enako pravi-

co in pravni poloÏaj v tej drÏavi kot projektant

tiste drÏave pri nas. Za to je vsekakor izredno po-

membno poznavanje tujega pravnega reda. Na

InÏenirski zbornici Slovenije smo se tega vpra‰anja

lotili odgovorno in pravoãasno, a oãitno ‰e vedno

prepozno. MnoÏice pravnih ureditev drÏav Evrop-

ske skupnosti in vpra‰anj, ki se ob tem porajajo,

nismo znali tolmaãiti in razre‰iti sami, zato smo

zaprosili tuje inÏenirske zbornice za pomoã. Od-

govorov, ki bi omogoãali pravilno in zaokroÏeno

informacijo, ‰e nimamo zbranih, zato bomo morali

poãakati na naslednjo ‰tevilko na‰ega ãasopisa, ki

bo iz‰la pred poletnimi poãitnicami.

Situacija pa postane mnogo bolj definirana, ko se

obrnemo proti jugu, proti drÏavam, kjer so na‰i

inÏenirji Ïe delali in kjer se odpirajo nove moÏnosti

za delo slovenskih podjetij. Pogoji za delo v teh

drÏavah so bolj jasni, kljub temu pa je potrebno

odpraviti kar nekaj administrativnih ovir, ki danes

Ïal ‰e vedno prepreãujejo neoviran pretok kvalifi-

cirane inÏenirske delovne sile. S temi drÏavami

mora InÏenirska zbornica Slovenije skleniti bilate-

ralne sporazume, ki so osnova za pretok delovne

sile. Seveda je tudi v primeru teh drÏav potrebno

izpolnjevati pogoj vzajemnosti. Vodstvo na‰e zbor-

nice je Ïe sprejelo sklep, da povabi v Ljubljano na

skupni razgovor vodstva inÏenirskih zbornic

Hrva‰ke, Srbije, Makedonije in ârne gore, na kate-

rem bi se dogovorili o zaãetku pospe‰enih aktivno-

sti za odpravo vseh pravnih in administrativnih

ovir za delo na‰ih ãlanov v teh republikah biv‰e

Jugoslavije, kakor tudi njihovih inÏenirjev pri nas.

To je torej osrednja tema tokratnega ãasopisa,

seveda pa vam v tej ‰tevilki ponujamo ‰e marsikaj

drugega, saj se to pomlad res marsikaj dogaja!

Od notranjih aktivnosti ob razdruÏevanju inÏenir-

jev in arhitektov, do vseh aktivnosti, povezanih s

podzakonskimi predpisi prostorske zakonodaje, do

oblikovanja in sprejemanja novega statuta IZS, ki v

mnogoãem predstavlja osnovo za ‰e bolj‰e, pred-

vsem pa bolj sodobno delovanje na‰e zbornice.

Naj izrazim Ïeljo, da nam vsesplo‰no podiranje

meja ne bi vzbudilo potrebe po postavljanju novih,

tistih notranjih, ki jih na prvi pogled ni videti in

niso oznaãene z opozorilnimi tablami. Podiranje

teh je namreã teÏavnej‰e in dolgotrajnej‰e. To

velja seveda tudi za InÏenirsko zbornico Slovenije,

ki se bo neobremenjena z notranjimi mejami lahko

uspe‰no veselila prednosti, ki jih prina‰a ãlanstvo

v Evropski skupnosti, kakor tudi uspe‰no kljubova-

la vsem novim teÏavam, ki se jih danes sploh ‰e ne

zavedamo.

Na koncu vam Ïelim, drage bralke in bralci, mnogo

razburljivih spomladanskih potovanj brez meja.

Tisto, zgodovinsko, ki ga v teh dneh doÏivljamo

prav vsi Slovenci, pa naj nam pusti samo lepe spo-

mine. Morda je to potovanje med preteklostjo in

prihodnostjo.

KKo padajo meje ……
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ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1, URADNI LIST RS, ·T. 110/02) IN ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-1, URADNI LIST RS,

·T. 110/02, 8/03 – POPRAVEK) DOLOâATA POGOJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TUJCEV, IN SICER ZGO-1 DOLOâA POGOJE ZA

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI UDELEÎENCEV PRI GRADITVI OBJEKTOV (PROJEKTANT, REVIDENT, IZVAJALEC IN NADZORNIK),

ZUREP-1 POGOJE ZA ODGOVORNO PROSTORSKO NAâRTOVANJE, ZGO-1 PA TUDI POGOJE ZA NASTOPANJE ODGOVORNIH OSEB

UDELEÎENCEV PRI GRADITVI.

O
ba zakona loãujeta med subjekti gospo-

darskega prava, to je gospodarskimi dru-

Ïbami (in zadrugami), samostojnimi pod-

jetniki posamezniki, ki so nosilci dejavnosti, ter

med odgovornimi fiziãnimi osebami, ki jih tak‰ni

subjekti angaÏirajo. ZGO-1 zato izrecno doloãa, da

je dodaten pogoj za opravljanje dejavnosti, da si

ob opravljanju dejavnosti samostojni podjetnik

posameznik ali ustanovitelji druÏbe zagotovijo

sodelovanje ustreznega ‰tevila usposobljenih

posameznikov, ki izpolnjujejo z ZGO-1 predpisane

pogoje za odgovorne osebe. Po ZUreP-1 mora

pravna oziroma fiziãna oseba, ki izdela predlog

prostorskega akta, imenovati odgovornega vodjo

izdelave predloga prostorskega akta, to je posa-

meznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev statu-

sa poobla‰ãenega prostorskega naãrtovalca.

Navedeno torej pomeni, da oba zakona loãujeta

tudi pogoje za opravljanje dejavnosti/storitev med

subjekti gospodarskega prava in subjekti, ki so

fiziãne – odgovorne osebe, angaÏirani s strani sub-

jektov gospodarskega prava. Seveda pa lahko

pride tudi do situacije – v primeru samostojnih

podjetnikov posameznikov – da bo samostojni pod-

jetnik posameznik sam izpolnjeval pogoje za odgo-

vorno osebo npr. udeleÏenca pri graditvi. V takem

primeru bo moral izpolnjevati tako pogoj za odgo-

vornega posameznika kot tudi pogoj za nastopanje

na trgu v vlogi gospodarskega subjekta.

Opravljanje dejavnosti in storitev
subjektov gospodarskega prava
Ne glede na to, da je ZGO-1 doloãil pogoje za

nastopanje na trgu, je potrebno ugotoviti, da je

krovni zakon, ki doloãa pogoje za opravljanje

dejavnosti za vse vrste gospodarskih druÏb in

samostojnih podjetnikov posameznikov, Zakon o

gospodarskih druÏbah (ZGD, Uradni list RS, ‰t.

30/93 in naslednji). ZGD vsebuje celo poglavje, ki

govori o pogojih za delovanje tujih podjetij v

Republiki Sloveniji, in sicer loãuje med oprav-

ljanjem kontinuirane dejavnosti, ki mora biti

dejansko in stalno, ter med opravljanjem obãa-

snih storitev, ki so ãasovno omejene. V prvem pri-

meru (opravljanje kontinuirane dejavnosti) mora

po ZGD podjetje oziroma gospodarski subjekt, ki

Ïeli nastopati na trgu, ustanoviti podruÏnico in

zakon ne zahteva nobene vzajemnosti med na‰o

in tujo drÏavo, v kateri ima sedeÏ ali prebivali‰ãe

oseba, ki Ïeli poslovati ali ustanoviti svoje podje-

tje ali odpreti podruÏnico v Republiki Sloveniji. V

drugem primeru (opravljanje obãasnih storitev)

pa v skladu z 20. ãlenom Zakona o zunanjetrgo-

vinskem poslovanju (ZZP, Uradni list RS, ‰t. 13/93)

za zaãetek opravljanja tak‰nih storitev zadostuje,

da tak‰na tuja oseba izpolnjuje predpisane pogo-

je za opravljanje posamezne storitvene dejavno-

sti in da zaãetek opravljanja storitev prijavi pri

pristojnem davãnem organu, ãe v RS nima sedeÏa

ali druge registrirane oblike.

Slednje torej pomeni, da bo morala vsaka tuja

oseba, ki bo nameravala bodisi opravljati dejav-

nosti bodisi posamezne storitve, v prvi vrsti izpol-

niti pogoje, ki jih za delovanje gospodarskih druÏb

oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov

predpisujejo predpisi s podroãja gospodarskega

prava.

Poleg pogojev s podroãja gospodarskega prava,

na kar opozarja Ïe ZGO-1 (registracija pri sodi‰ãu
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ali priglasitev pri davãni upravi), pa morata biti

izpolnjena tudi pogoj, da ima tak‰en subjekt zago-

tovljeno ustrezno ‰tevilo usposobljenih posame-

znikov (odgovornih oseb), ter pogoj vzajemnosti.

Glede ugotavljanja vzajemnosti ugotavljam, da

zlasti ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov, Uradni list

RS, ‰t. 110/02), ki je doloãil, da morajo udeleÏenci

pri graditvi izpolnjevati pogoj vzajemnosti, ni

doloãil posebnega postopka ugotavljanja vzaje-

mnosti na Ministrstvu za okolje, prostor in energi-

jo oziroma celo izdajanje odloãb ali posebnih potr-

dil, ki bi jih izdajalo to ministrstvo. âe bi bil tak‰en

namen ZGO-1, bi bilo to tudi izrecno opredeljeno,

tako pa je ugotavljanje vzajemnosti prepu‰ãeno

vsakokratnemu postopku ugotavljanja, priznava-

nja pravic ali nalaganja obveznosti posameznikom

ali pravnim osebam, v katerem se vpra‰anje vzaje-

mnosti pojavi kot predhodno vpra‰anje, od katere-

ga je odvisna odloãitev o glavni stvari.

Podatke o obstoju vzajemnosti (torej tudi pri re‰e-

vanju predhodnega vpra‰anja obstoja vzajemno-

sti) se lahko pridobi preko Konzularne sluÏbe

Ministrstva za zunanje zadeve, ki je v skladu s

predpisi o organizaciji in delovnem podroãju mini-

strstev pristojno za stike z drÏavnimi organi tujih

deÏel, ki tak‰ne podatke lahko posredujejo. V koli-

kor s tujo drÏavo o tem ni sklenjen poseben spora-

zum, kar bi v tak‰nem primeru izpolnjevalo pogoj

vzajemnosti, kot je predpisan v ZGO-1, mora organ,

ki je pristojen za odloãanje v glavni zadevi, katere

re‰itev je odvisna od vpra‰anja obstoja vzajemno-

sti, ugotoviti vzajemnost v pravnem redu, ki velja

v doloãeni drÏavi. Ker gre za materialno vzaje-

mnost, pomeni, da mora tak‰en organ ugotoviti,

ali lahko pod enakimi ali podobnimi pogoji kot

tujci v RS opravljajo enako dejavnost tudi na‰a

podjetja v tej drÏavi. Gre torej za primerjanje

zakonodaje in za ugotavljanje, ali so ti pogoji

enaki oziroma vsaj primerljivi. Ker pa bo tak‰na

pogodba od pristopa RS k Evropski uniji tudi

Evropski sporazum oziroma pogodba o pridruÏitvi,

je potrebno upo‰tevati tudi obstoj pogoja vzaje-

mnosti v teh pogodbah, zlasti z vidika obljube, da

bo RS zagotavljala prost pretok storitev in da bo

zagotavljala svobodo ustanavljanja sedeÏa.

Poklicna kvalifikacija odgovornih oseb
Pogoje za odgovorne fiziãne osebe je potrebno

loãevati od pogojev za opravljanje dejavnosti ozi-

roma storitev. ZGO-1 med njimi na‰teva odgovor-

nega projektanta (in odgovornega vodjo projekta),

odgovornega revidenta, odgovornega vodjo del

(in odgovornega vodjo gradbi‰ãa), odgovornega

nadzornika ter odgovornega prostorskega naãrto-

valca, ki je povezan s pooblastili po ZUreP-1.

Ker gre za fiziãne osebe (ki pa lahko hkrati nasto-

pajo kot gospodarsko-pravni subjekti, torej nosilci

podjetja, npr. s.p. oziroma svobodni poklici, a

morajo za to izpolnjevati posebne pogoje), morajo

ob nastopu na trgu za udeleÏence pri graditvi

izpolnjevati pogoje iz ZGO-1, t.j. da tak‰en posame-

znik v drÏavi, iz katere prihaja, izpolnjuje pogoje

za tovrstna dela in pogoj vzajemnosti. Od pristopa

RS k Evropski uniji bodo tudi za Slovenijo veljala

pogodbena doloãila Evropskega sporazuma in

celotna primarna zakonodaja Evropske unije.

Glede poklicnih kvalifikacij pa je Ïe in bo ‰e pri‰lo

do implementacije nekaterih direktiv, zato bo z

vstopom RS v Evropsko unijo tudi glede poklicnih

kvalifikacij veljala drugaãna ureditev. Za odgovor-

ne osebe udeleÏencev pri graditvi bo tako veljal

sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij posame-

znikom, ki bodo imeli tak‰no kvalifikacijo pridob-

ljeno v katerikoli od drÏav Evropske unije oziroma

v katerikoli od drÏav, s katero bo imela Evropska

unija sklenjeno pogodbo tudi na podroãju vzaje-

mnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Prizna-

vanje poklicnih kvalifikacij bo potekalo po splo‰-

nem sistemu, ki je v pristojnosti ministrstva, pri-

stojnega za delo; za posameznike, ki bodo imeli

pridobljeno poklicno kvalifikacijo z nazivom arhi-

tekt, pa po posebnem postopku avtomatiãnega

priznavanja poklicnih kvalifikacij, skladno z arhi-

tektsko direktivo.

Zato bo potrebno od pristopa RS k Evropski uniji

dalje loãevati med posamezniki iz prej‰njega

odstavka in med posamezniki, ki bodo prihajali iz

tretjih drÏav, ki nimajo nobene zveze z Evropsko

unijo. Za slednje bo namreã potekalo ugotavljanje

izpolnjevanja pogojev vzajemnosti in v zvezi s tem

nostrificiranje pridobljenih diplom in drugih

dokazil o formalni izobrazbi. Ne glede na to bo

potrebno glede priznavanja poklicnih kvalifikacij

posebno obravnavanje tudi tak‰nih posameznikov,

ki bodo prihajali iz tretjih drÏav, s katerimi bo

sklenjena tak‰na pogodba.

Glede ugotavljanja vzajemnosti velja za subjekte

gospodarskega prava vse smiselno enako, kot je

bilo Ïe prej zapisano, torej je vzajemnost urejena

Ïe s sklenitvijo morebitne mednarodne pogodbe,

ki vzajemno priznavanje kvalifikacij ureja kako

drugaãe.

Ne glede na prej navedeno, kar velja za samozapo-

slene osebe, pa je potrebno poudariti, da morajo

biti pri gibanju delavcev, zaposlenih v skupnosti,

izpolnjeni drugi pogoji, v skladu z harmonizirano

delovnopravno zakonodajo.
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Odprta vpra‰anja
Potrebno je ugotoviti, kateri organi bodo tisti, ki

se bodo sreãevali z vpra‰anjem ugotavljanja vza-

jemnosti ali drugih pogojev za opravljanje dejav-

nosti/storitev oziroma ugotavljanjem poklicnih

kvalifikacij posameznikov s podroãja graditve

objektov in urejanja prostora ter na kak‰en naãin

bo potekalo sodelovanje med temi organi. Zlasti

to velja za tiste primere, v katerih bo ‰lo za tuje

osebe, ki bodo prihajale iz Evropske unije.
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Pristojnost

V
primeru, da je glede neke pravice ali

opravljanja kak‰ne dejavnosti tujca pri nas

z zakonom doloãen pogoj vzajemnosti,

mora o izpolnjevanju pogoja odloãiti organ, ki

je pristojen odloãiti o zadevi, ki je odvisna tudi

od izpolnitve tako doloãenega pogoja vzaje-

mnosti. V primeru zahteve tujca po vpisu v imenik

na‰e zbornice mora o izpolnjevanju pogoja vzaje-

mnosti tako odloãiti zborniãni organ, pristojen za

obravnavo vlog za vpis v imenik.

Ker vzajemnost posega na podroãje tujega prava,

mora organ, ki odloãa, poznati veljavno tuje pravo,

in mora ugotoviti, ali ima po njem slovenski

drÏavljan naãeloma enako pravico in pravni

poloÏaj v drÏavi tujca in po pravu tuje drÏave,

da lahko o stvari pravilno odloãi.

V teh zadevah se odloãa po doloãbah zakona o

splo‰nem upravnem postopku. Organ, ki odloãa,

ima po splo‰nem upravnem postopku v takih pri-

merih na izbiro dva moÏna naãina ugotavljanja

tujega prava oziroma veljavne ureditve po

tujem pravu. V prvem organ, ki odloãa, o tem

poizve pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, v

drugem pa lahko od stranke zahteva, da mu pred-

loÏi ustrezno javno listino, iz katere je razvidno,

»kak‰no pravo« velja v tuji drÏavi.

Obstoj vzajemnosti bo potrebno dokazati ozi-

roma ugotoviti po 168. ãlenu Zakona o uprav-

nem postopku.

Izjema od navedenega bi bila mogoãa samo, ãe bi

bil glede razmerja s kak‰no tujo drÏavo obstoj

vzajemnosti za te primere urejen in doloãen s

posebno mednarodno pogodbo, kar bi pomenilo,

da v takih primerih vzajemnosti ni potrebno ‰e

posebej ugotavljati po predpisih notranjega prava.

Vzajemnost z drÏavami biv‰e
Jugoslavije
Na zbornici smo se najprej osredotoãili na ugo-

tavljanje obstoja vzajemnosti pri opravljanju

del in nalog odgovornega projektanta, odgo-

vornega revidenta, odgovornega vodje del in

odgovornega nadzornika z drÏavami biv‰e Jugo-

slavije, t.j. na Hrva‰kem, v Bosni in Hercegovini,

Srbiji in ârni gori ter Makedoniji.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nam je

posredovalo podatek, da po njihovih podatkih

bilateralni sporazumi, ki bi urejali omenjena

vpra‰anja, z nobeno od zgoraj navedenih drÏav ne

obstajajo. Poslediãno smo si priskrbeli, deloma

sami, deloma preko konzularnega sektorja mini-

strstva za zunanje zadeve, konkretne pravne rede

na‰tetih drÏav, jih prevedli in analizirali.

Analizo o tem, pod katerimi pogoji lahko tujci

(Slovenci) v teh drÏavah opravljajo delo odgo-

vornega projektanta, odgovornega revidenta,

odgovornega vodje del in odgovornega nadzorni-

ka, si lahko preberete v prispevku evidenãne slu-

Ïbe, objavljenem v tem glasilu.

Pogoji za delovanje slovenskih
inÏenirjev v drÏavah ECEC
Zanimalo nas je tudi, pod katerimi pogoji lahko

slovenski inÏenirji delujejo v drÏavah EU, zato smo

na zbornice in zveze, zdruÏene v Evropski svet

inÏenirskih zbornic (ECEC) naslovili tak‰no vpra‰a-

nje. Odgovorov do ãasa pisanja tega prispevka ‰e

nismo prejeli. Analizo prispelih odgovorov bomo

objavili na spletni strani zbornice www.izs.si in v

naslednji ‰tevilki glasila Novo v IZS.
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Pristojnost ugotavljanja 
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INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE

ZARADI NOVE ZAKONODAJE PRISTOPILA K

PREVERJANJU POGOJEV VPISOVANJA

TUJIH DRÎAVLJANOV V INÎENIRSKO

ZBORNICO SLOVENIJE TER MOÎNOSTI

DELOVANJA NAÎIH INÎENIRJEV KOT

POOBLA·âENIH INÎENIRJEV V TUJIH

DRÎAVAH.

P
ogoj za delovanje inÏenirja v tuji drÏavi je

obstoj vzajemnosti med drÏavama. To po-

meni, da je potrebno najprej preveriti, ali

je morebiti sklenjen bilateralni sporazum med

drÏavama, ki re‰uje vpra‰anje pogojev za oprav-

ljanje storitev s podroãja graditve objektov in ure-

janja prostora. V primeru, da tak‰en bilateralni

sporazum ni sklenjen, je potrebno preveriti v prav-

nem redu tuje drÏave, kak‰ni so pogoji za tujce, ki

Ïelijo sodelovati pri storitvah s podroãja gradbe-

ni‰tva. Enake pogoje in pravice, kot jih ima sloven-

ski drÏavljan v neki tuji drÏavi, mora imeti tudi tuj

drÏavljan v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je na

podlagi na‰ega zahtevka seznanilo, da z Republiko

Hrva‰ko, Republiko Srbijo in Republiko Makedonijo

niso sklenjeni bilateralni sporazumi, ki bi re‰evali

vpra‰anje pogojev za opravljanje storitev s

podroãja graditve objektov in urejanja prostora.

Zato smo za navedene drÏave preverili pravne

rede tujih drÏav in ugotovili sledeãe:

Republika Hrva‰ka
V Republiki Hrva‰ki ureja podroãje gradbeni‰tva

Zakon o gradnji, ki je zaãel veljati s 1.1.2004 in je

bil objavljen v »Narodnih novinah« ‰t. 175/03. V

skladu s 60. ãlenom navedenega zakona lahko tuji

arhitekt ali inÏenir, ki je ãlan inÏenirske zbornice

oziroma zbornice arhitektov v svoji drÏavi, nasto-

pa kot odgovorni projektant in opravlja strokovni

nadzor v gradbeni‰tvu, ãe si je na nateãaju prido-

bil pravico nateãajnega dela in pod pogojem, da

dobi soglasje od Hrva‰ke zbornice arhitektov in

inÏenirjev.

Hrva‰ka zbornica arhitektov in inÏenirjev izda

tujemu arhitektu ali inÏenirju soglasje za opravlja-

nje zgoraj navedenih del pod pogojem vzajemno-

sti ter pod pogojem, da posameznik pozna predpi-

se Republike Hrva‰ke s podroãja, ki jih ureja Zakon

o gradnji in drugi predpisi, izdani na podlagi zako-

na. Hkrati pa mora posameznik izpolnjevati tudi

druge pogoje, predpisane s posebnimi predpisi.

V skladu z Zakonom o gradnji lahko tuj arhitekt ali

inÏenir obãasno opravlja delo projektanta in/ali

strokovnega nadzora pri gradnjah v Republiki

Hrva‰ki na podlagi pisnega dogovora z osebo, ki je

registrirana za opravljanje te dejavnosti in ãe si

pridobi za to soglasje hrva‰ke zbornice v skladu s

prej‰njim odstavkom.

Stali‰ãe Hrva‰ke zbornice arhitektov in inÏenirjev

v gradbeni‰tvu glede izvajanja 60. ãlena Zakona o

gradnji je, da je temeljni predpogoj, ki so ga dolÏni

izpolniti tuji arhitekti in inÏenirji (pred predpo-

stavko, da so izpolnjeni pogoji iz posebnih predpi-

sov) – predhodni zaãetek (vzpostavitev) medzbor-

niãnega sodelovanja nacionalnih zbornic. Po vzpo-

stavitvi medzborniãnega sodelovanja, ki mora

vkljuãevati vzajemnost priznavanja pravic do dela

ãlanov v drugi drÏavi, se lahko pristopi k izvajanju

postopka obravnave vloÏenih zahtevkov. Hrva‰ka

zbornica arhitektov in inÏenirjev v gradbeni‰tvu

ter InÏenirska zbornica Slovenije do sedaj nista

vzpostavili take oblike sodelovanja. Vendar pa pri-

pominjamo, da InÏenirska zbornica Slovenije nima

pooblastila za sklepanje tak‰nih sporazumov.

Zaradi zgoraj navedenega si slovenski drÏav-

ljani trenutno ne morejo pridobiti pooblastila

za odgovorno projektiranje oziroma opravlja-

nje strokovnega nadzora v gradbeni‰tvu, ker

med drÏavama ne obstaja pogoj vzajemnosti.

Republika Srbija
V Republiki Srbiji ureja pogoje za opravljanje

dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov,

Zakon o naãrtovanju in izgradnji (Uradni list Re-

publike Srbije, ‰t. 47/03). Navedeni zakon zahteva,

da si posamezniki, ki nastopajo kot poobla‰ãeni

planerji, poobla‰ãeni urbanisti, poobla‰ãeni pro-

jektanti in poobla‰ãeni izvajalci del, pridobijo

posebno licenco, ki jo v skladu z zakonom podelju-

je InÏenirska zbornica Srbije. Po doloãbah Zakona

o naãrtovanju in izgradnji si lahko licenco InÏenir-

ske zbornice Srbije pridobijo le diplomirani inÏe-

nirji arhitektonske, gradbene in druge tehniãne

stroke ter diplomirani prostorski planerji, ki izpol-

njujejo vse pogoje, doloãene v navedenem zakonu.

Posamezniki, ki niso drÏavljani Srbije, si lahko pri-

dobijo licenco InÏenirske zbornice Srbije, ãe

upravni odbor njihove zbornice sklene sporazum z

drugo tujo inÏenirsko zbornico o medsebojnem

priznavanju licenc. Zakon o graditvi objektov ne

daje pooblastila InÏenirski zbornici Slovenije za

sklepanje tak‰nih sporazumov, zato med na‰o

zbornico in njihovo zbornico zaenkrat tak spora-

zum ‰e ni sklenjen.

Glede na to, da med InÏenirsko zbornico Slovenije

in InÏenirsko zbornice Srbije ni sklenjen sporazum

o medsebojnem priznavanju licenc, si lahko na‰i

drÏavljani pridobijo licenco v Srbiji po postopku, ki

jih doloãa Odloãba upravnega odbora njihove

zbornice o pogojih in postopku za ugotavljanje

usklajenosti licenc, ki jih izdajajo druge drÏave, s

pravili InÏenirske zbornice Srbije in je objavljena

na njihovi spletni strani www.ingkomora.org.yu.

InÏenirska zbornica Srbije priznava usklajenost

licenc, ki so jih izdale druge inÏenirske zbornice

diplomiranim prostorskim naãrtovalcem, diplomi-

ranim inÏenirjem arhitekture, gradbeni‰tva, stroj-

ni‰tva, elektrotehnike in drugih tehniãnih strok in

jim izdaja licence za odgovorne planerje, odgovor-

ne urbaniste, odgovorne projektante in odgovorne

vodje del.

DrÏavljan Republike Slovenije, ki je vpisan v

imenik poobla‰ãenih inÏenirjev pri InÏenirski

zbornici Slovenije in ima ustrezno izobrazbo,

kot je doloãeno v Zakonu o naãrtovanju in iz-

gradnji, si lahko pridobi licenco InÏenirske
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Pod kak‰nimi pogoji lahko delujejo
na‰i inÏenirji v Srbiji, Makedoniji 
in na Hrva‰kem?

Renata GOMBOC, inÏ. mat. 
Evidenãna sluÏba IZS



Zakon
Zakon ureja postopek priznavanja kvalifikacij

in velja za drÏavljane drÏav ãlanic EU, ki

Ïelijo v RS kot zaposlene ali samozaposlene

osebe opravljati doloãen reguliran poklic ozi-

roma poklicno dejavnost. Zakon velja tudi za

drÏavljane tretjih drÏav, ki so si pridobili

kvalifikacije v drÏavi ãlanici EU.

Doloãbe zakona pa se lahko smiselno uporab-

ljajo tudi za priznavanje poklicnih kvalifikacij

drÏavljanom tretjih drÏav v skladu s pogoji iz

bilateralnih sporazumov o vzajemnem prizna-

vanju poklicnih kvalifikacij, ki jih je RS sklenila

s tretjimi drÏavami.

Kaj je reguliran poklic oziroma
regulirana poklicna dejavnost
Za reguliran poklic oziroma regulirano poklic-

no dejavnost se po ZPKEU ‰tejejo tisti poklici

oziroma poklicne dejavnosti, katerih pogo-

je opravljanja doloãa zakon ali podzakonski

predpis.

ZPKEU upo‰teva vsebine splo‰nih direktiv EU, ki

doloãajo izhodi‰ãa za generalni sistem prizna-

vanja poklicnih kvalifikacij, pa tudi vsebine

podroãnih, t.j. sektorskih direktiv, ki za doloãe-

ne poklice glede priznavanja poklicnih kvalifi-

kacij vsebujejo posebne zahteve (npr. arhitekti,

odvetniki, zdravniki, babice, medicinske sestre,

veterinarji, …).

Pojem »kvalifikacije«
Pojem »kvalifikacije« pomeni po zakonu

celoto poklicne, strokovne oziroma univer-

zitetne izobrazbe in poklicne usposob-

ljenosti, ki jo je posameznik pridobil po pro-

gramih izobraÏevanja in usposabljanja v EU,

na podlagi katerih je pridobil pravico do opra-

vljanja doloãenega poklica oziroma poklicne

dejavnosti v EU, kot tudi morebitne poklicne

izku‰nje, pridobljene pri opravljanju poklica

oziroma poklicne dejavnosti v EU, in dokazila o

izpolnjevanju doloãenih drugih pogojev.

AKTUALNO –  VZAJEMNOST,  POKLICNE KVALIF IKACIJE

Priznavanje poklicnih
kvalifikacij drÏavljanom
drÏav ãlanic EU
za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti
v Republiki Sloveniji

mag. Barbara ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad.
Generalna sekretarka IZS
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zbornice Srbije, ãe predhodno opravi del

strokovnega izpita po programu Zveze inÏe-

nirjev in tehnikov Srbije. Strokovni izpit se

nana‰a predvsem na poznavanje ustreznih teh-

niãnih predpisov Republike Srbije na podroãju

graditve objektov. Vlogo za izdajo licence mora

posameznik oddati na predpisanih obrazcih, ki

so objavljeni na njihovi spletni strani. Podrob-

nej‰a navodila o vpisu dobite na InÏenirski

zbornice Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 79, P

predal 73-35, Beograd, tel. +381 11 3820-734.

Republika Makedonija
V Republiki Makedoniji ureja podroãje gradnje

objektov Zakon o izgradnji investicijskih objek-

tov (SluÏbeni vestnik SRM ‰t. 15/90 in 11/91 in

SluÏbeni vestnik RM ‰t. 11/94 in 18/99), ki ne

predvideva naãina delovanja tujih fiziãnih oseb.

V pripravi pa je nov Zakon o izgradnji objek-

tov, ki bo urejal tudi pogoje o meddrÏavnem

inÏenirskem delovanju. V predlogu zakona

imajo navedeno, da bo lahko kot projektant

nastopala oseba z visoko strokovno izobrazbo

ustrezne smeri in najmanj enoletnimi delovni-

mi izku‰njami v stroki ter z licenco za projekti-

ranje. Kot projektant pa bo lahko nastopala

domaãa in tuja fiziãna ali pravna oseba, ki bo

registrirana za izdelavo projektne dokumenta-

cije za objekte. Eden izmed pogojev za pridobi-

tev licence bo opravljen strokovni izpit, ki ga

bo doloãil pristojni minister Makedonije za ure-

janje prostora. Naãin in program za opravljanje

strokovnega izpita za pridobitev licence ter

postopek in naãin odvzema in vsebino licence

bo predpisal minister za urejanje prostora. V

predlogu zakona je navedeno, da lahko projekt-

no dokumentacijo izdela tudi oseba brez licen-

ce in delovnih izku‰enj, kadar projektira za

svoje potrebe, in sicer individualni in stano-

vanjski objekt. Po sprejemu novega zakona in

vseh podzakonskih aktov pa bodo ‰ele toã-

no doloãeni pogoji za vpis tujih drÏavljanov

v inÏenirsko zbornico Makedonije.

Zakljuãek
Delovanje slovenskih drÏavljanov v tujih drÏa-

vah je odvisno od pogoja vzajemnosti, ki pa ni

doloãen. Zaradi navedenega je upravni odbor

InÏenirske zbornice Slovenije sprejel sklep, da

se povabi predstavnike inÏenirskih zbornic

biv‰e Jugoslavije na skupno delovno sreãanje,

na katerem bi si izmenjali podatke o moÏnostih

delovanja tujih projektantov, nadzornikov in

vodij del v posameznih drÏavah ter da bi v pri-

meru zainteresiranosti na obeh straneh pripra-

vili predloge in pobude za sklenitev ustreznih

bilateralnih sporazumov.

V LETU 2002 JE BIL SPREJET ZAKON O

POSTOPKU PRIZNAVANJA POKLICNIH

KVALIFIKACIJ DRÎAVLJANOM DRÎAV

âLANIC EU ZA OPRAVLJANJE

REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA

REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V

REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPKEU, UL RS ·T.

21/02).
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Postopek priznavanja kvalifikacij
Postopke priznavanja kvalifikacij vodi ministr-

stvo, pristojno za delo.

Ministrstvo izdaja tudi potrdila o veljavnosti

diplom in certifikatov o poklicnih kvalifikacijah, ki

so si jih slovenski drÏavljani pridobili v republikah

biv‰e SFRJ pred 25.6.1991.

Bistvo postopka priznavanja poklicnih kvalifika-

cij v generalnem sistemu, ki velja za poklice, ki jih

ne urejajo posebne sektorske direktive, je ugoto-

viti:
■ ali je poklic, ki ga Ïeli posameznik opravljati v

RS, sploh reguliran,
■ kak‰ni so pogoji za opravljanje tega poklica v

slovenski zakonodaji,
■ katero je ministrstvo, v katerega pristojnost

sodi zakonodaja, ki doloãa pogoje za opravlja-

nje tega poklica,
■ primerjati posameznikove kvalifikacije, ki jih je

pridobil v drÏavi ãlanici,
■ ugotoviti ustreznost pridobljenih kvalifikacij

glede na zahteve predpisov v RS in
■ izdati ustrezno odloãbo v zvezi s priznanjem

poklicne kvalifikacije.

Postopek priznavanja kvalifikacij se zaãne na zah-

tevo posameznika, ki jo le ta vloÏi pri ministrstvu.

Vloga mora vsebovati:
■ dokazilo o drÏavljanstvu,
■ diplomo, spriãevalo ter druga dokazila o izo-

brazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter

poklicnih izku‰njah,
■ dokazila o drugih kvalifikacijah,
■ dokazila o vsebini in poteku usposabljanja.

Ministrstvo lahko zahteva predloÏitev ‰e drugih

dokazil. Vsa dokazila, razen dokazila o drÏavljan-

stvu, se praviloma predloÏijo v overjenem prevo-

du, njihov izvirnik pa na vpogled.

Ministrstvo po‰lje vlogo ministrstvu, pristojnemu

za reguliranje poklica oziroma poklicne dejavno-

sti, ki mora v roku enega meseca podati pisno

mnenje o ustreznosti kvalifikacij kandidata za

opravljanje reguliranega poklica oziroma regulira-

ne poklicne dejavnosti. V kolikor je za pripravo

mnenja potrebno mnenje zbornice, mora le-ta

odgovoriti v s strani ministrstva doloãenem roku.

Ministrstvo, pristojno reguliranje poklica oziroma

poklicne dejavnosti, primerja pisno dokumentacijo

o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki

jih za opravljanje doloãenega reguliranega poklica

oziroma regulirane poklicne dejavnosti zahtevajo

predpisi RS. âe na podlagi te primerjave oceni, da

kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, v svojem

pisnem mnenju, glede na okoli‰ãine primera, pre-

dlaga enega izmed dopolnilnih ukrepov:
■ posameznik mora ministrstvu predloÏiti dodat-

no dokazilo o strokovnih izku‰njah v doloãe-

nem trajanju,
■ posameznik mora opraviti prilagoditveno

obdobje oziroma preizkus poklicne

usposobljenosti (pri ãemer mora ministrstvo

doloãiti tudi ãas trajanja, program

usposabljanja, morebitno dodatno

izobraÏevanje in kriterije za oceno uspe‰nosti

opravljenega prilagoditvenega obdobja ali pa

pogoje za preizkus poklicne usposobljenosti

ter poobla‰ãeno organizacijo za tak preizkus).

Ministrstvo mora izdati in vroãiti odloãbo naj-

kasneje v ‰tirih mesecih od prejema popolne

vloge, pri ãemer ne more izdati odloãbe brez pis-

nega mnenja pristojnega ministrstva.

Stro‰ke upravne takse (za vloge in upravna

dejanja) ter stro‰ke opravljanja prilagoditvenega

obdobja pod vodstvom usposobljenega strokovnja-

ka oziroma vi‰ino stro‰kov za morebitno dodatno

izobraÏevanje in usposabljanje v prilagoditvenem

obdobju ter preizkus poklicne usposobljenosti

posameznika nosi posameznik in jih plaãa ob vloÏi-

tvi vloge oziroma pred opravljanjem dejanja.

Pravica do opravljanja
reguliranega poklica oziroma
regulirane poklicne dejavnosti
Pravico do opravljanja reguliranega poklica oziro-

ma regulirane poklicne dejavnosti v RS pridobi

posameznik ‰ele takrat, ko izpolni tudi druge

pogoje, doloãene z zakonom.

Evidence

Ministrstvo za delo vodi od dneva vkljuãitve

Slovenije v EU naslednje (javne) evidence:
■ evidenco reguliranih poklicev v RS,
■ evidenco reguliranih poklicnih dejavnosti v RS,
■ evidenco reguliranih poklicev v EU,
■ evidenco o vlogah,
■ evidenco imetnikov odloãb o priznanih kvalifi-

kacijah,
■ evidenco o toÏbah zoper izdane odloãbe.

Informiranje
Na ministrstvu bo najkasneje z dnem vstopa

Slovenije v EU posameznikom na voljo vodnik o

splo‰nem sistemu priznavanja kvalifikacij v RS

ter tovrstni razpoloÏljivi vodniki drugih drÏav

ãlanic EU.

Ministrstvo ima tudi seznam sluÏb za zaposlova-

nje v RS in seznam evropskih sluÏb za zaposlo-

vanje.

Tujim posameznikom nudi ministrstvo sve-

tovanje v zvezi s priznavanjem njihovih poklicnih

kvalifikacij, kakor tudi informacije o drugih, z

zakonom doloãenih pogojih, ki jih mora kandidat

izpolniti za pridobitev pravice do opravljanja

doloãenega reguliranega poklica oziroma poklic-

ne dejavnosti v RS.

DrÏavljani RS, ki odhajajo v drugo
drÏavo ãlanico EU
DrÏavljanom RS, ki odhajajo v drugo drÏavo ãlani-

co EU, nudi ministrstvo ustrezne predhodne

informacije v zvezi s priznanjem njihovih poklic-

nih kvalifikacij v tej drÏavi.

Zaenkrat nam ‰e ni uspelo pridobiti podatkov v

zvezi s priznanjem poklicnih kvalifikacij sloven-

skih inÏenirjev v drÏavah EU. Glede na to, da je

ZPKEU nastal ob upo‰tevanju vsebin splo‰nih in

sektorskih direktiv EU, ki doloãajo izhodi‰ãa za

sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij v EU,

lahko sklepamo, da se bodo slovenski drÏavlja-

ni v drÏavah EU sreãali z enakimi ali vsaj pre-

cej podobnimi postopki priznavanja svojih

poklicnih kvalifikacij, zato smo ta postopek tudi

tako podrobno predstavili.

Informacije o delu v drÏavah ãlanicah EU si lahko

pridobite tudi pri SluÏbi Vlade RS za evropske

zadeve (SVEZ).

AKTUALNO –  VZAJEMNOST,  POKLICNE KVALIF IKACIJE
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MOPE –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja

·tevilka: 351-00-481/2003

Datum: 10. 12. 2003

Spo‰tovani gospod direktor!

Z navedenim dopisom nas, v zvezi s pisnim sta-

li‰ãem tukaj‰njega ministrstva, ‰t. 068-7/2003 z

dne 29. 4. 2003, o zakonsko zahtevanih kritjih

zavarovanj po 33. ãlenu ZGO-1 obve‰ãate, da naj

bi zato, ker iz tega stali‰ãa izhaja, da za

podizvajalce zavarovanje ni obvezno, vendar pa

da naj bi moral vsak izvajalec od njih zahtevati

sklenitev ustreznega zavarovanja, ZGO-1 pa da

tudi ne doloãa kak‰ne posebne obveznosti za

osebe, ki so podizvajalci – kooperanti, v zad-

njem ãasu v javnih obãilih, zlasti obvestilih

lokalnih zbornic, kroÏile informacije, da je za

podizvajalce zavarovanje neobvezno. Navajate

tudi, da pisci ãlankov celo pozivajo osebe, ki

sodelujejo pri izvajanju del na objektu, naj glede

na naravo svojega dela sami presojajo, ali so pri

izvajanju del izvajalci del, ali pa imajo sklenjene

pogodbe z izvajalci del in zato v tak‰nih prime-

rih zavarovanje ni potrebno. Glede na to, da v

ZGO-1 podizvajalci niso nikjer omenjeni, menite,

da je bil osnovni namen zakonodajalca, da se

zavarujejo vsi izvajalci, ki sodelujejo pri grad-

njah, saj isti zakon doloãa, da je zavarovanje za

njih obvezno brez razlikovanja ali imajo ali pa

nimajo sklenjene pogodbe z investitorjem. Ker

menite, da na‰e mnenje z dne 29. 4. 2003 odsto-

pa od naãela, da morajo biti zavarovani vsi izva-

jalci in da zaradi tega investitor in tretje osebe

niso v celoti oziroma resniãno za‰ãitene, nas

prosite za ustrezno stali‰ãe, ali doloãbe 32. in

33. ãlena ZGO-1 veljajo tudi za podizvajalce.

V tej zvezi vas obve‰ãamo, da se z va‰im mne-

njem, da naj bi iz na‰ega mnenja ‰t. 068-7/2003

z dne 29. 4. 2003 izhajalo, da za podizvajalce

zavarovanje ni obvezno, ni mogoãe strinjati, kar

utemeljujemo z naslednjim:

1. V na‰em odgovoru na ãetrto va‰e vpra‰anje

(toãka 4), ki je kot sestavni del vkljuãeno v

obravnavano na‰e mnenje, je navedeno, da

se za izvajalca po doloãbah ZGO-1, glede na

doloãbe prvega odstavka njegovega 29.

ãlena, ‰teje tista pravna ali fiziãna oseba, ki

gradi, rekonstruira ali odstranjuje objekte,

kar pomeni, da morajo biti zavarovane vse

tiste pravne in fiziãne osebe, ki so registrira-

ne oziroma imajo prigla‰eno dejavnost grad-

beni‰tva in na trgu ponujajo izvajanje gra-

denj oziroma izvajanje gradbenih del in skle-

pajo gradbene pogodbe kot izvajalci. ZGO-1

torej doloãa obvezno zavarovanje za izvajal-

ce vseh vrst pri gradnji objektov, tudi za

manj‰e izvajalce, kot so krovci ali pleskarji,

saj tudi ti lahko naredijo naroãniku (investi-

torju) veliko ‰kodo, ãeprav gre za manj‰e

projekte.

2. Ker med gradbena dela seveda sodijo tudi

zakljuãna (obrtna) gradbena dela, je zato v

obravnavanem odgovoru tudi navedeno, da

se ‰teje za izvajalca tudi krovec ali pleskar,

ãe sklene gradbeno pogodbo, da bo izvedel

doloãeno vrsto zakljuãnih gradbenih del.

Navedeno pa je tudi, da se lahko poleg tega

napaka pokaÏe ‰ele po doloãenem obdobju,

pri ãemer je potrebno upo‰tevati tudi garan-

cijsko dobo objekta (po poteku garancijske

dobe zavarovanje preneha). Res je sicer, da

je v obravnavanem odgovoru navedeno, da

se tak‰ne gradbene pogodbe praviloma skle-

pajo z investitorjem, kar pa seveda ne more

pomeniti, da se tak‰ne pogodbe ne bi smele

sklepati med izvajalcem in njegovim podizva-

jalcem.

3. Ker pa smo v obravnavanem odgovoru tudi

navedli, da tudi zato, ker ZGO-1 posebej ne

ureja statusa podizvajalcev, ravnokar navede-

no pravzaprav praktiãno pomeni, da morajo

biti tudi vse tiste osebe, ki bi na trgu nastopa-

le kot podizvajalci, zavarovani, je torej potreb-

no ugotoviti, da ZGO-1 torej doloãa obvezno

zavarovanje za izvajalce vseh vrst pri gradnji

objektov, tudi za manj‰e izvajalce, ki ob grad-

nji na konkretnem objektu sicer nastopajo kot

podizvajalci.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR

Pripravil:
TomaÏ M. Jegliã
sekretar

·tevilka: 351-00-114/2004/S·

Datum: 7. 4. 2004

Zadeva: Pogoj vzajemnosti med
Slovenijo in Avstrijo – registracija
inÏenirjev pri InÏenirski zbornici
Slovenije

Spo‰tovani!

Prejeli smo va‰ elektronski dopis, v katerem

pojasnjujete, da ima va‰e podjetje v Republiki

Sloveniji podruÏnico. Sedaj bi Ïeleli nekaj avtrij-

skih inÏenirjev registrirati pri InÏenirski zbornici

Slovenije, kjer so vam dali podatek, da je to

moÏno, ãe je med Slovenijo in Avstrijo podpisan

sporazum. Predlagali so vam, da vloÏite vlogo,

ãesar pa vi noãete, dokler ne dobite informacije,

ali je vpis sploh moÏen. Zanima vas tudi, ãe je tak-

‰en pogoj izpolnjen za Nemãijo, Poljsko in Italijo.

Na va‰e vpra‰anje vam odgovarjamo naslednje:

1. Zakon o graditvi objektov za nastopanje tujih

odgovornih oseb pri graditvi objektov, to je

tujih odgovornih projektantov, odgovornih revi-

dentov, odgovornih vodij del in odgovornih nad-

zornikov, predpisuje pogoj vzajemnosti. Obstoj

vzajemnosti je tudi pogoj za vpis v imenik pri-

stojne poklicne zbornice. Pogoj vzajemnosti

pomeni, da se tujemu inÏenirju prizna pravica

do vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice in

s tem pravica do opravljanja reguliranega po-

klica v Republiki Sloveniji, ãe bi v drÏavi, iz

katere tuj inÏenir prihaja, tudi slovenski inÏenir

lahko nastopal pod enakimi pogoji kot v

Sloveniji. Kadar bi bil med drÏavama sklenjen

poseben sporazum na bilateralni ali multilate-

ralni ravni, pa se bi seveda tujim inÏenirjem pri-

znavala pravica do opravljanja poklica po

doloãbah tak‰nega sporazuma.

2. Posebej je treba poudariti, da bo po vstopu Slo-

venije v Evropsko unijo priznavanje pravice do

opravljanja poklica in storitev s podroãja gradi-

tve objektov ter vpisovanje v imenik potekalo v

skladu s pravnim redom Evropske unije. To pa

pomeni, da bodo tuji inÏenirji izenaãeni s sloven-

skimi inÏenirji in se vzajemnost ne bo veã ugo-

tavljala. V skladu z direktivami o medsebojnem

priznavanju poklicnih kvalifikacij in slovenskimi

predpisi, ki so tak‰no evropsko zakonodajo

prevzeli, pa bo moral vsak inÏenir, drÏavljan

drÏave ãlanice Evropske unije, ·vice ali drÏav

Evropskega ekonomskega prostora (Liechten-

stein, Norve‰ka, Islandija), pred opravljanjem

svojega poklica v Republiki Sloveniji poskrbeti

za priznanje njegove poklicne kvalifikacije.

Odloãbe o priznanju poklicne kvalifikacije bo na

podlagi diplom, spriãeval in drugih dokazil o for-

Zadeva: Zavarovanje po ZGO-1, podizvajalci



malni izobrazbi izdajalo Ministrstvo za delo,

druÏino in socialne zadeve. Tak‰na odloãba bo

podlaga za vpis v imenik v pristojno poklicno

zbornico, kateri bo inÏenir tudi disciplinsko

odgovarjal za svoje ravnanje pri opravljanju

poklica. Za ostale tujce bo ‰e vedno veljal

pogoj vzajemnosti in dosedanji sistem nostri-

fikacij spriãeval, diplom in drugih dokazil o nji-

hovi usposobljenosti.

3. InÏenirska zbornica Slovenije vas je zato v

zvezi z va‰im poizvedovanjem pravilno obve-

stila, da je treba najprej pridobiti podatek o

obstoju morebitnih Ïe sklenjenih pogodb na

bilateralni ravni, ki pa vsaj po na‰ih informa-

cijah ne obstajajo. Zato bo InÏenirska zborni-

ca Slovenije v primeru vloÏene vloge za vpis

v imenik presojala izpolnjevanje pogoja vza-

jemnosti in sicer tako, da bo morala najprej

ugotoviti, kak‰en je pravni red, ki doloãa

pogoje za opravljanje enake dejavnosti tujca

v drÏavi, iz katere tuj inÏenir – vlagatelj pri-

haja. V praksi se pojavljajo velike teÏave pri

pridobivanju teh podatkov, ki se pridobivajo

preko konzularne sluÏbe Ministrstva za zuna-

nje zadeve, zato postopki trajajo precej dol-

go. âez mesec dni, ko bo Slovenija pristopila

k Evropski uniji, pa bo ta pogoj za vse drÏave,

ki jih omenjate, odpadel, saj bo pogoj vzaje-

mnosti konzumiran z veljavno pridruÏitveno

pogodbo, postopek vpisa v imenik pa bo mo-

ral biti v skladu s predpisi o splo‰nem uprav-

nem postopku opravljen v dveh mesecih od

vloÏitve popolne vloge.

S spo‰tovanjem!

JoÏe NOVAK
DRÎAVNI SEKRETAR

Pripravila: 
Sabina ·erko, svetovalka II

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

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

ZDRAVSTVENI IN·PEKTORAT RS

Urad glavne zdravstvene in‰pektorice RS

Parmova 33, 1000 Ljubljana

·tevilka: 351-19/2004-01110

Datum: 22. 1. 2004

Spo‰tovani!

V zvezi z izdajanjem projektnih pogojev in soglasij k

projektnim re‰itvam Zdravstvenega in‰pektorata Re-

publike Slovenije vas obve‰ãamo, da bo 30. 1. 2004

zaãel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah za-

kona o zdravstveni in‰pekciji (UL RS, ‰t. 2/04).

V skladu z doloãili 2. ãlena tega zakona Zdravstveni

in‰pektorat Republike Slovenije izdaja projektne

pogoje in soglasja k projektnim re‰itvam za objekte s

podroãij, navedenih v 1. ãlenu zakona in sicer v zvezi

z vpra‰anji, glede katerih so ti objekti oziroma dejav-

nosti, ki se opravljajo v njih, pod nadzorom in‰pekto-

rata.

V 1. ãlenu so navedena podroãja in s tem tudi objekti,

za katere Zdravstveni in‰pektorat Republike Slove-

nije izdaja projektne pogoje in soglasja k projektnim

re‰itvam, in sicer so to naslednja podroãja:
■ zdravstvena ustreznost oziroma varnost Ïivil in

hrane (objekti za proizvodnjo in promet z Ïivili),
■ zdravstvena ustreznost pitne vode (objekti in

naprave za javno preskrbo s pitno vodo),
■ minimalno sanitarno – zdravstveni pogoji v javnih

zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fiziãnih ose-

bah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopali-

‰ãih, v dejavnosti na podroãju otro‰kega varstva,

vzgoje, izobraÏevanja, gostinstva, turizma, higien-

ske nege, sociale, zdravstveno higiensko stanje

zaãasnih bivali‰ã ob naravnih nesreãah in evaku-

acijah (objekti namenjeni za izvajanje zdravstvene

dejavnosti, kopali‰ke dejavnosti, dejavnosti otro-

‰kega varstva, vzgoje, izobraÏevanja, gostinstva,

turizma, higienske nege, sociale, objekti zaãasnih

bivali‰ã).

Glede na navedena doloãila 1. in 2. ãlena Zakona o

spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni

in‰pekciji (UL RS, ‰t. 2/04) je od njegove uveljavitve

dalje, to je 30. 1. 2004, Zdravstveni in‰pektorat Re-

publike Slovenije soglasjedajalec po Zakonu o gradi-

tvi objektov (UL RS, ‰t. 110/02) le za prej navedene

objekte.

Prosimo vas, da navedene spremembe upo‰tevate v

postopkih preverjanja pogojev glede potrebnih so-

glasij za izdajo gradbenega dovoljenja za posamezne

vrste objektov.

Pripravila:
Anton Perãiã, univ. dipl. prav.
Svetovalec vlade

Dunja SEVER, dr. med.
v. d. glavne zdravstvene in‰pektorice Slovenije

Zadeva: Izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim re‰itvam
Zdravstvenega in‰pektorata Republike Slovenije na podlagi 2. ãlena
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni in‰pekciji 
(UL RS, ‰t. 2/04)
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INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE V

SKLADU Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV

ZAGOTAVLJA OPRAVLJANJE STROKOVNIH

IZPITOV PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV

IN ZAKONU O GEODETSKI DEJAVNOSTI.

ZBORNICA OPRAVLJA NALOGE

ZAGOTAVLJANJA OPRAVLJANJA

STROKOVNIH IZPITOV KOT JAVNO

POOBLASTILO.

STROKOVNI IZPITI POTEKAJO V SKLADU Z

ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (UL RS ·T.

110/2002), PRAVILNIKOM O STROKOVNIH

IZPITIH S PODROâJA OPRAVLJANJA

INÎENIRSKIH STORITEV (UL RS ·T.

124/2003), ZAKONOM O GEODETSKI

DEJAVNOSTI (UL RS ·T. 8/2000) IN

PRAVILNIKOM O PROGRAMU IN NAâINU

OPRAVLJANJA IZPITA IZ GEODETSKE

STROKE (UL RS ·T. 99/2000).

Kdo opravlja strokovni izpit

S
trokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov

opravljajo inÏenirji in tehniki, ki opravljajo

inÏenirske storitve in druga strokovna dela

pri graditvi objektov ter Ïelijo pri opravljanju tak‰-

nih inÏenirskih storitev nastopati kot odgovorni

projektanti doloãene vrste naãrtov, odgovorni

revidenti doloãene vrste naãrtov, odgovorni vodje

doloãene vrste del pri gradnjah in odgovorni vodje

doloãene vrste posameznih del pri gradnjah.

Strokovni izpit po zakonu o geodetski dejavnosti

opravljajo tisti inÏenirji geodezije, diplomirani

inÏenirji geodezije in univerzitetni inÏenirji geode-

zije, ki Ïelijo nastopati kot poobla‰ãeni inÏenirji za

geodetsko stroko.

Strokovni izpiti po zakonu o gra-
ditvi objektov
Izpiti se razvr‰ãajo glede na pooblastila, ki jih kan-

didati pridobijo po uspe‰no opravljenem stro-

kovnem izpitu, in sicer na:

1. osnovne izpite
■ iz odgovornega projektiranja (izpiti iz izdelo-

vanja doloãenih vrst naãrtov),
■ iz odgovornega vodenja del (izpiti iz vodenja

doloãenih vrst del pri gradnjah),
■ iz odgovornega vodenja posameznih del

(izpiti iz vodenja doloãenih vrst posameznih del

pri gradnjah) in

2. dopolnilne izpite, ki se opravljajo iz odgovor-

nega revidiranja doloãenih vrst naãrtov in vseh

vrst osnovnega izpita, razen izpita iz vodenja

posameznih del pri gradnjah.

Kandidat lahko opravlja npr. najprej osnovni izpit
iz odgovornega projektiranja, nato pa ‰e dopolnil-
ni izpit iz odgovornega vodenja del ali obratno.

Osnovni izpiti
Namen opravljanja osnovnega izpita je, da se

preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno

opravljanje tiste inÏenirske storitve, s podroãja

katere opravlja tak‰en izpit, in ali obvlada osnov-

ne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje

izvajanje tak‰ne inÏenirske storitve tako, da lahko

nastopa kot odgovorni projektant doloãene vrste

naãrtov, odgovorni vodja doloãene vrste del oziro-

ma odgovorni vodja doloãene vrste posameznih

del.

Podroãja opravljanja osnovnih
izpitov
1. Tehniãno projektiranje:
■ naãrtov gradbenih konstrukcij in drugih grad-

benih naãrtov,
■ naãrtov strojnih in‰talacij in strojne opreme,
■ naãrtov elektriãnih in‰talacij in elektriãne opre-

me,
■ naãrtov telekomunikacij,
■ tehnolo‰kih naãrtov,
■ naãrtov geotehnologije, izkopov in podgradnje

za podzemne objekte ter
■ drugih naãrtov, ki so v zvezi z gradnjo, kot so

‰tudija poÏarne varnosti in druge tehniãne ‰tu-

dije oziroma elaborati.

2. Vodenje del:
■ pri gradnjah s podroãja gradbeni‰tva,
■ podroãja strojni‰tva,
■ podroãja elektrotehnike,
■ podroãja telekomunikacij,
■ tehnolo‰kih podroãij in
■ podroãja geotehnologije ter izvajanja izkopov

in podgradnje.

3. Vodenje posameznih del pri izvajanju:
■ geotehnolo‰kih del, izkopov in podgradnje,
■ gradbenih del,
■ strojnih in‰talacijskih del,
■ elektroin‰talacijskih del,
■ telekomunikacijskih del in
■ del s tehnolo‰kih podroãij.

SLUÎBE IZS

Strokovni izpiti s podroãja opravljanja
inÏenirskih in geodetskih storitev
Javno pooblastilo

f



Pogoji za pristop k opravljanju
osnovnega izpita
Pogoji za pristop k opravljanju osnovnega izpi-

ta iz doloãene vrste tehniãnega projektiranja:
■ univerzitetna izobrazba s podroãja tiste stroke,

ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja teh-

niãnega projektiranja, in najmanj tri leta delov-

nih izku‰enj na podroãju tehniãnega projektira-

nja po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
■ visoka strokovna izobrazba s podroãja tiste stro-

ke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja teh-

niãnega projektiranja, in najmanj pet let delovnih

izku‰enj na podroãju tehniãnega projektiranja po

pridobljeni visoki strokovni izobrazbi.

Pogoji za pristop k opravljanju osnovnega izpi-

ta iz vodenja del:
■ univerzitetna izobrazba s podroãja tiste stroke,

ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja vode-

nja del, in najmanj tri leta delovnih izku‰enj na

podroãju vodenja del po pridobljeni univerzitet-

ni izobrazbi,
■ visoka strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja del, in najmanj pet let delovnih izku-

‰enj na podroãju vodenja del po pridobljeni

visoki strokovni izobrazbi,
■ vi‰ja strokovna izobrazba s podroãja tiste stro-

ke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja del, in najmanj sedem let delovnih

izku‰enj na podroãju vodenja del po pridobljeni

vi‰ji strokovni izobrazbi,
■ srednja strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja del, in najmanj deset let delovnih izku-

‰enj na podroãju vodenja del po pridobljeni

srednji strokovni izobrazbi.

Pogoji za pristop k opravljanju osnovnega izpi-

ta iz vodenja posameznih del:
■ vi‰ja strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja posameznih del, in najmanj dve leti

delovnih izku‰enj na podroãju vodenja posame-

znih del po pridobljeni vi‰ji strokovni izobrazbi,
■ srednja strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja posameznih del, in najmanj tri leta

delovnih izku‰enj na podroãju vodenja posame-

znih del po pridobljeni srednji strokovni izo-

brazbi.

Dopolnilni izpiti
Namen opravljanja dopolnilnega izpita je, da se

preveri, ali je kandidat usposobljen tudi za samo-

stojno opravljanje tiste inÏenirske storitve, s

podroãja katere opravlja tak‰en izpit in ali obvla-

da osnovne zakonitosti metod in tehnik za zago-

tavljanje izvajanja tak‰ne inÏenirske storitve tako,

da lahko nastopa tudi kot odgovorni revident

doloãene vrste naãrtov oziroma, da lahko nastopa

tudi kot odgovorni projektant druge vrste naãrtov

oziroma odgovorni vodja druge vrste del.

Podroãja opravljanja dopolnilnih
izpitov
Dopolnilni izpiti se opravljajo iz:
■ revidiranja projektne dokumentacije z doloãe-

nega podroãja tehniãnega revidiranja,
■ doloãene vrste tehniãnega projektiranja in
■ vodenja doloãene vrste del pri gradnjah.

Pogoji za pristop k opravljanju
dopolnilnega izpita
Pogoji za pristop k opravljanju dopolnilnega

izpita iz doloãene vrste tehniãnega revidira-

nja:
■ univerzitetna izobrazba s podroãja tiste stroke,

ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja teh-

niãnega projektiranja ali vodenja del, opravljen

osnovni izpit iz tehniãnega projektiranja oziro-

ma s tak‰nim izpitom izenaãen preizkus znanja

ter najmanj pet let delovnih izku‰enj na

podroãju projektiranja zahtevnih objektov po

opravljenem osnovnem izpitu,
■ visoka strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroã-

ja tehniãnega projektiranja ali vodenja del,

opravljen izpit iz tehniãnega projektiranja

oziroma s tak‰nim izpitom izenaãen preizkus

znanja ter najmanj osem let delovnih izku‰enj

na podroãju projektiranja zahtevnih objektov

po opravljenem osnovnem izpitu.

Pogoji za pristop k opravljanju dopolnilnega

izpita iz doloãene vrste tehniãnega projektira-

nja:
■ univerzitetna izobrazba s podroãja tiste stroke,

ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja tehniã-

nega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz

vodenja del oziroma s tak‰nim izpitom izenaãen

preizkus znanja ter najmanj eno leto delovnih

izku‰enj na podroãju tak‰nega projektiranja,
■ visoka strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

tehniãnega projektiranja, opravljen osnovni

izpit iz vodenja del oziroma s tak‰nim izpitom

izenaãen preizkus znanja ter najmanj dve leti

delovnih izku‰enj na podroãju tak‰nega projek-

tiranja.

Pogoji za pristop k opravljanju dopolnilnega

izpita iz vodenja del:
■ univerzitetna izobrazba s podroãja tiste stroke,

ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja vode-

nja del ter opravljen osnovni izpit iz katerekoli

vrste tehniãnega projektiranja ter najmanj eno

leto delovnih izku‰enj na podroãju vodenja del,
■ visoka strokovna izobrazba s podroãja tiste

stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s podroãja

vodenja del ter opravljen osnovni izpit iz kate-

rekoli vrste tehniãnega projektiranja in najmanj

dve leti delovnih izku‰enj na podroãju vodenja

del.

Strokovni izpiti za projektante po
ZGO-C
Opravljanje strokovnih izpitov za kandidate, ki so

vpisani v imenik odgovornih projektantov.

K izpitu se prijavijo kandidati, ki so v skladu s 6.

tã. 228. ãl. Zakona o graditvi objektov (UL RS, ‰t.

110/2002) vpisani v posebni imenik odgovornih

projektantov. Ta ãlen doloãa, da posameznik, ki je

bil pred 9. novembrom 1996 imenovan za odgovor-

nega projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28.

ãlena Zakona o graditvi objektov (UL RS ‰t. 34/84)

ali je pred tem datumom kot poklic opravljal

dejavnost projektiranja v skladu z 79. ãlenom

navedenega zakona, izpolnjuje pogoje za odgovor-

nega projektanta po tem zakonu, ãe je pred dnem

uveljavitve tega zakona pri pristojni inÏenirski

zbornici vloÏil zahtevo za vpis v posebni imenik

odgovornih projektantov iz tretjega odstavka 100.

e ãlena ZGO in se je v ta imenik tudi vpisal ter v

roku petih let po vpisu opravil dopolnilni strokovni

izpit za izdelovanje posameznih naãrtov.

Dopolnilni strokovni izpit za izdelovanje posa-

meznih naãrtov obsega izdelavo pisne naloge ter

zagovor naloge in ustni izpit s podroãij:
■ investicijskih procesov, projektnega vodenja,

gospodarnosti investicij, stro‰kov in kalkulacij

ter vzdrÏevanja objektov v povezavi z obligacij-

skimi in stvarno pravnimi razmerji,
■ standardizacije in tehniãnih predpisov.

Strokovni izpiti po zakonu o
geodetski dejavnosti
Pogoji za pristop k strokovnem izpitu

Kandidat z vi‰je‰olsko izobrazbo ali visoko‰olsko

izobrazbo mora imeti za pristop k izpitu najmanj 5

let delovnih izku‰enj.

Kandidat z univerzitetno izobrazbo mora imeti tri

leta delovnih izku‰enj.

·tevilo let delovnih izku‰enj se ‰teje od datuma

opravljene diplome dalje.

Prijava k strokovnemu izpitu

Vlogo za opravljanje strokovnega izpita mora

posameznik oddati na predpisanih obrazcih za

vpis. Obrazce vam na va‰o zahtevo po‰ljemo po

po‰ti, lahko pa si jih sami natisnete z na‰e spletne

strani (http://www.izs.si).
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O uspe‰no opravljenem strokovnem izpitu se

posamezniku izda potrdilo, na katerem je

navedeno, iz katere stroke in podroãja je opra-

vil strokovni izpit.

Z dnem uspe‰no opravljenega strokovnega

izpita je posameznik dokazal, da je usposob-

ljen za samostojno opravljanje tiste inÏenirske

storitve, s podroãja katere je opravljal tak‰en

izpit in si ob izpolnjevanju drugih pogojev,

doloãenih z zakonom, lahko pridobi status po-

obla‰ãenega inÏenirja in postane ãlan InÏenir-

ske zbornice Slovenije.

Stro‰ki opravljanja strokovnega
izpita pri IZS
Cene za opravljanje posameznega strokovnega

izpita, nostrifikacijo potrdila o strokovnem

izpitu in izdajo duplikata potrdila o stro-

kovnem izpitu so doloãene v Pravilniku o pla-

ãevanju ãlanarine in drugih prispevkov zborni-

ce, ki ga sprejema skup‰ãina zbornice in je

objavljen na spletni strani.

Veã informacij o opravljanju strokovnih

izpitov si lahko pridobite na naslovu:

InÏenirska zbornica Slovenije

SluÏba za strokovne izpite, ga. Tereza

Rebernik

telefon: 01/547 33 15

e-po‰ta: tereza.rebernik@izs.si

http://www.izs.si

SLUÎBE IZS

Poroãilo o delu Komisije
za strokovne izpite 
za leto 2003

Tereza REBERNIK, ekon.
SluÏba za strokovne izpite IZS

K
omisijo sestavljajo predsedniki posame-

znih izpitnih komisij: dr. Janez Reflak,

predsednik, (gradbena stroka), in ãlani

Vuka‰in Aãanski (gradbena stroka), mag. Andrej

Goljar (arhitekturna stroka), JoÏe Sovinc (strojna

stroka), dr. Janez Hrovatin (elektro stroka), mag.

Bojan Grm (poÏarna varnost), dr. JoÏe Resnik

(lesna stroka), prof. dr. PrimoÏ Gspan (varstvo pri

delu), doc. dr. Ale‰ Horvat (gozdarska stroka),

Miran Brumec (geodetska stroka), prof. dr. Uro‰

BajÏelj (geotehnolo‰ko rudarska stroka), Milan

Zabukovec (geotehnolo‰ko rudarska stroka),

mag. Darko Drev (sanitarno inÏenirstvo), JoÏe

Studenãnik (metalur‰ka stroka), prof. dr. Darko

Beg (gradbena stroka), Roman Lebar (stroka s

podroãja kemije, biokemije, metalurgije…), Ivan

Leban (elektro stroka) in Franc Peãovnik.

Glavne aktivnosti komisije za
strokovne izpite v letu 2003 so
bile:
■ priprava novega Pravilnika o strokovnih izpitih

(v sodelovanju z MOPE),
■ priprava novih izpitnih programov vseh strok,

smeri in podroãij inÏenirskih storitev (v zadnji

verziji pravilnika iz zgornje alineje vkljuãeni

vanj) s seznamom priporoãene strokovne lite-

rature in predpisov ter izpitnimi vpra‰anji,
■ dokonãanje priprave veãine izpitnih progra-

mov za projektante po ZGO-C,
■ priprava predloga gradiva za podroãje investi-

cij in vodenja projektov,
■ izbor novih ãlanov izpitnih komisij,
■ imenovanje novih izpitnih komisij za odgovor-

no revidiranje,
■ izvajanje strokovnih izpitov.

1. Pravilnik o strokovnih izpitih je bil usklajen z

zahtevami MOPE in objavljen v UL RS ‰t. 124

dne 12.12.2003.

2. V letu 2003 so bili pripravljeni novi izpitni

programi za veãino strok, smeri in podroãij

inÏenirskih storitev v skladu z zahtevami nove-

ga Pravilnika o strokovnih izpitih s podroãja

opravljanja inÏenirskih storitev ter pripadajoãi

seznami priporoãljive strokovne literature in

predpisov, oboje z izjemo arhitekture, krajin-

ske arhitekture in prostorskega naãrtovanja.

Programi za arhitekturo in krajinsko arhi-

tekturo bodo pa podatku ZAPS pripravljeni

predvidoma do konca februarja, program za

prostorsko naãrtovanje pa do jeseni 2004.

3. V letu 2003 je bila dokonãana izdelava veãine

izpitnih programov za projektante po ZGO-C,

izdelani so bili tudi pripadajoãi seznami pripo-

roãljive strokovne literature in predpisov,

oboje z izjemo arhitekturne in kemijsko tehno-

lo‰ke stroke. Oba sta v pripravi.

4. Pripravljen je bil predlog gradiva za podroãje

investicij in vodenja projektov, ki je trenutno v

recenziji. Izdaja gradiva je predvidena v letu

2004.

5. V ãasopisu Delo je bil v zaãetku leta 2003

objavljen razpis za nove ãlane izpitnih komisij.

Predsedniki posameznih izpitnih komisij so

pregledali prijave in v sodelovanju z svojimi

matiãnimi sekcijami upravnemu odboru pred-

lagali nove dodatne izpra‰evalce in mentorje.

Upravni odbor je nove ãlane izpitnih komisij

potrdil.

6. V letu 2003 so se zaãele Ïe tudi aktivnosti za

imenovanje novih izpitnih komisij za odgovor-

no revidiranje. Izpitne komisije za odgovorno

revidiranje bodo imenovane v zaãetku leta

2004 skladno z novim pravilnikom.

7. V letu 2003 je opravljalo strokovni izpit 624

kandidatov in popravni izpit 124 kandidatov. V

prilogi poroãila je statistika opravljanja

strokovnih izpitov. Tehniki in inÏenirji gradbe-

ne, elektro- in strojne stroke so v drugi polovi-

ci leta 2003 priãeli opravljati dopolnilne

strokovne izpite v skladu z ZGO-C. UdeleÏba na

razpisanih izpitnih rokih, glede na ‰tevilo teh-

nikov in inÏenirjev, vpisanih v posebni imenik

odgovornih projektantov, ki morajo opraviti

dopolnilni izpit iz izdelovanja posameznih

naãrtov, ni bila velika.

V LETU 2003 SE JE KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE SESTALA ·ESTKRAT.



1. Revizija je obvezna za projektno dokumentaci-

jo, ki se nana‰a na zahtevne objekte, za pro-

jektno dokumentacijo, ki je bila izdelana v tuji-

ni, in za projektno dokumentacijo, za katero je

tako doloãeno s posebnimi predpisi.

2. Revident mora za revizijo posameznih naãrtov

imenovati odgovornega revidenta. Kot odgovor-

ni revident lahko nastopa samo tak‰en posame-

znik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane

pogoje za odgovornega projektanta ustrezne

stroke in ima pri pristojni poklicni zbornici oprav-

ljen dopolnilni strokovni izpit za revidiranje.

3. Z revizijo projektne dokumentacije je treba pre-

veriti, ali bo objekt skladen s prostorskimi akti in

zanesljiv, ali je z naãrti tehniãnih re‰itev do-

kazano izpolnjevanje bistvenih zahtev in ali je

vplivno obmoãje objekta doloãeno na predpisani

naãin ter poskrbeti za kontrolo brezhibnosti in

raãunske pravilnosti naãrtov gradbenih kon-

strukcij.

4. Odgovorni revident mora povzetek revizijskega

poroãila izdelati na obrazcu, katerega obliko in

obvezne sestavine predpi‰e minister, pristojen

za prostorske in gradbene zadeve, temu obraz-

cu pa priloÏiti celotno revizijsko poroãilo.

5. Revizijsko poroãilo mora biti opremljeno s pod-

pisom in identifikacijsko ‰tevilko odgovornega

revidenta ter z Ïigom in podpisom odgovorne

osebe revidenta.

Isti ZGO-1 je v 133. ãlenu doloãil vrste, program in

naãin opravljanja strokovnih in dopolnilnih stro-

kovnih izpitov, med katerimi je naveden tudi do-

polnilni strokovni izpit za revidiranje.

Standarde znanj ter program in naãin opravljanja

strokovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov je

predpisal minister, pristojen za prostorske in grad-

bene zadeve s »Pravilnikom o strokovnih izpitih

s podroãja opravljanja inÏenirskih storitev« (UL

RS, ‰t. 124/03) ter s 134. ãlenom ZGO-1 doloãil, da

strokovni zbornici ZAPS in IZS zagotavljata oprav-

ljanje strokovnih izpitov v skladu z danimi javnimi

pooblastili.

Na predlog posameznih matiãnih sekcij in UO IZS je

minister potrdil ãlane izpitnih komisij za dopolnilne

strokovne izpite za revidente za podroãje posame-

znih strok.

Pogoji za opravljanje dopolnilnega
strokovnega izpita za revidenta
Pravilnik o strokovnih izpitih s podroãja opravljanja

inÏenirskih storitev v 20. ãlenu doloãa pogoje za

opravljanje dopolnilnega strokovnega izpita pri IZS.

Pravico do opravljanja dopolnilnega strokovnega

izpita za revidiranje pri IZS pridobi kandidat, ki

izpolnjuje naslednje pogoje:
■ da ima univerzitetno izobrazbo s podroãja

tiste stroke, ki zagotavlja znanja s podroãja teh-

niãnega projektiranja ali vodenja del, opravljen

osnovni strokovni izpit iz tehniãnega projektira-

nja oziroma s tak‰nim izpitom izenaãen preizkus

znanja ter najmanj pet let delovnih izku‰enj

na podroãju projektiranja zahtevnih objektov

po opravljenem osnovnem izpitu, ali
■ da ima visoko strokovno izobrazbo s podroãja

tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s

podroãja tehniãnega projektiranja ali vodenja

del, opravljen izpit iz tehniãnega projektiranja

oziroma s tak‰nim izpitom izenaãen preizkus

znanja ter najmanj osem let delovnih izku‰enj

na podroãju projektiranja zahtevnih objektov

po opravljenem osnovnem izpitu.

Pravilnik v 22. ãlenu natanãno doloãa izpolnjevanje

pogojev pridobljenih delovnih izku‰enj za kandida-

te, ki Ïelijo opravljati dopolnilni izpit za revidiranje.

Za pridobljene izku‰nje za kandidate, ki Ïelijo oprav-

ljati dopolnilni izpit za revidiranje, se po pravilniku

‰tejejo izku‰nje, ki jih je kandidat pridobil, ko je z

odgovornimi revidenti neposredno sodeloval pri

tehniãnem revidiranju oziroma je nastopal kot odgo-

vorni projektant zahtevnih objektov, oziroma kot

odgovorni vodja del pri gradnji zahtevnih objektov.

Za ãas pridobivanja tak‰nih izku‰enj se ‰teje obdob-

je, v katerem je kandidat po opravljenem osnovnem

izpitu opravljal tak‰ne inÏenirske storitve.

Za dokazilo o pridobljenih delovnih izku‰njah in o

ãasu pridobivanja tak‰nih izku‰enj se ‰teje pisna

izjava pravne ali fiziãne osebe, ki izpolnjuje z

zakonom predpisane pogoje za projektanta, revi-

denta oziroma izvajalca, da je kandidat pri njej

opravljal doloãeno vrsto inÏenirskih storitev, v kate-

ri sta navedena vrsta in ãas opravljanja tak‰nih sto-

ritev in tudi navedba, s katerimi odgovornimi pro-

jektanti, odgovornimi revidenti ali odgovornimi

vodji del je ob tem sodeloval. âe je kandidat oprav-

ljal doloãeno vrsto inÏenirskih storitev pri dveh ali

veã osebah, se ãas njegovih delovnih izku‰enj pri

tak‰nih osebah se‰teva.

Prijava k dopolnilnemu izpitu za
revidiranje
Kandidat, ki Ïeli opravljati dopolnilni izpit za revidi-

ranje, vloÏi pri sluÏbi za strokovne izpite pri IZS (ga.

Rebernik) pisno prijavo na predpisanem obrazcu, ki

je na spletni strani IZS:

(http//www.izs.si/izpiti/prijavnice/).

âe so priloÏena dokazila nepopolna, pristojna sluÏba

IZS pisno pozove kandidata, da dokazila dopolni v

osmih dneh. âe sluÏba ugotovi, da kandidat ne izpol-

njuje pogojev, predpisanih s Pravilnikom za opravlja-

nje dopolnilnega strokovnega izpita za revidiranje,

mu po uradni dolÏnosti izda ustrezno odloãbo.

âe pristojna sluÏba IZS ugotovi, da kandidat izpol-

njuje pogoje za opravljanje dopolnilnega izpita za

revidiranje, o tem pisno obvesti kandidata in mu

po‰lje obvestilo o obveznosti plaãila prijavnine v

vi‰ini 40.000 SIT.

DolÏnosti kandidata
Kandidat je ob prijavi poleg ostalih dokazil dolÏan

predloÏiti seznam referenc izvedenih referenãnih

zahtevnih objektov po ZGO-1, katerih projektno

dokumentacijo PGD, PZI je posameznik samostojno

izdelal kot odgovorni projektant zahtevnih objektov

ali je pri njeni izdelavi samostojno sodeloval kot

revident ali kot odgovorni vodja projekta, oziroma

je pri projektu sodeloval kot investitorjev inÏenir

(FIDIC-svetovanje – ne projektiranje), pri ãemer

mora posameznik pri vsakem referenãnem delu s

seznama navesti, na kak‰en naãin je pri njegovi

izdelavi sodeloval in karakteristike objekta ter svoje
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delo tudi kratko opisati (tretjina strani A4 forma-

ta za vsak posamezen objekt).

Kandidat mora vso svojo dokumentacijo in doka-

zila imeti urejeno pri pristojni sluÏbi IZS najmanj

30 dni pred datumom izpitnega roka, ki ga je

izbral kandidat v svoji prijavi. V primeru, da

pogoji niso izpolnjeni, se kandidata prestavi na

naslednje izpitne roke.

Potek dopolnilnega izpita za
revidiranje
Dopolnilni izpit za revidiranje poteka v skladu s

programom za dopolnilni strokovni izpit za odgo-

vorno revidiranje, ki je za vsako stroko posebej

objavljen na spletni strani IZS (http//www.izs.si/).

Ko je kandidat v predpisanem roku predloÏil vso

potrebno dokumentacijo skupaj z zahtevanimi

referencami, ga strokovna sluÏba IZS pisno pova-

bi na opravljanje dopolnilnega strokovnega izpita

za revidiranje in mu izstavi raãun za izpitno pri-

stojbino v vi‰ini 70.000 SIT.

Na izpitu kandidat najprej podrobno zagovarja

pred triãlansko komisijo svoja referenãna dela s

seznama, ki ga je predloÏil v svoji prijavi.

Nato v razgovoru s kandidatom triãlanska komi-

sija pri kandidatu za revidenta preverja obseg

poznavanja vsebin naslednjih podroãij:
■ vseh veljavnih zakonov s podroãja pro-

jektantskih in inÏenirskih storitev s podroãja,

na katerem posameznik dela,
■ slovenskih, evropskih in mednarodnih stan-

dardov s podroãja, na katerem posameznik

dela,
■ sodobnih metod projektiranja,
■ razvoja stroke,
■ sodobne tehnologije,
■ gospodarnosti investicij,
■ poznavanja tuje literature s podroãja, na

katerem posameznik dela,
■ moÏnosti aplikacije tujih doseÏkov v na‰

prostor,
■ vplivov objektov na okolje,
■ dolgoroãnega vzdrÏevanja objektov,
■ primerjalnih metod med razliãnimi re‰itvami.

âe komisija oceni, da je kandidat uspe‰no zago-

varjal svoja referenãna dela in da je pokazal pri-

meren obseg poznavanja zahtevanih vsebin na

zgoraj na‰tetih podroãjih, je kandidat uspe‰no

opravil dopolnilni izpit za revidenta iz svoje stro-

ke in mu IZS izda potrdilo – spriãevalo o oprav-

ljenem dopolnilnem izpitu za revidenta, ki mu

sluÏi kot javna listina.

SLUÎBE IZS

Vpis v imenik IZS
Pridobitev statusa poobla‰ãenega inÏenirja in odgovornega
geodeta

Javno pooblastilo

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE V

SKLADU Z ZAKONOM O GRADITVI

OBJEKTOV VODI IN VZDRÎUJE IMENIK

POOBLA·âENIH INÎENIRJEV IN

ODGOVORNIH GEODETOV (V

NADALJEVANJU IMENIK IZS) TER VODI

SEZNAM PROJEKTANTOV IN GEODETSKIH

PODJETIJ. ZBORNICA OPRAVLJA NALOGE

VODENJA IN VZDRÎEVANJA IMENIKA KOT

JAVNO POOBLASTILO.

Vpis v imenik IZS

V
pis v imenik poteka v skladu z Zakonom o

graditvi objektov (UL RS ‰t. 110/2002) in

Pravilnikom o obliki in vsebini ter o naãi-

nu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in

prostor Slovenije ter InÏenirsko zbornico Slo-

venije (UL RS ‰t. 123/2003).

V imenik IZS se vpisujejo:
■ drÏavljani Republike Slovenije,
■ drÏavljani drÏav ãlanic Evropske unije,
■ drÏavljani drugih tujih drÏav.

Vlogo za vpis v imenik IZS mora posameznik

oddati na predpisanih obrazcih za vpis. Obrazce

vam na va‰o zahtevo po‰ljemo po po‰ti, lahko

pa si jih sami natisnete z na‰e spletne strani

(http://www.izs.si).

O vpisu v imenik IZS odloãa Komisija za vpis v

imenik. Komisija obravnava vloge za vpis enkrat

meseãno, po potrebni tudi veãkrat. Posamez-

niku, katerega se vpi‰e v imenik IZS, zbornica

izda potrdilo o vpisu, na katerem so navedena

vsa njegova pooblastila po Zakonu o graditvi

objektov, ter mu izda izkaznico in enotni Ïig.

Z dnem vpisa v imenik IZS pridobi posameznik

status poobla‰ãenega inÏenirja in postane ãlan

InÏenirske zbornice Slovenije.

Pogoji za vpis v imenik IZS
DrÏavljan Republike Slovenije se lahko vpi‰e v

imenik, ãe izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da ima v Republiki Sloveniji pridobljeno uni-

verzitetno izobrazbo ali visoko strokovno

izobrazbo ali vi‰jo univerzitetno ali vi‰jo

strokovno izobrazbo ali da ima v Republiki

Sloveniji nostrificirano diplomo o pridobitvi

tak‰ne izobrazbe, ki zagotavlja znanja,

potrebna za izdelovanje naãrtov iz 3. do 10.

toãke drugega odstavka 36. ãlena Zakona o

graditvi objektov, znanja s podroãja opravlja-

nja geodetskih storitev, odgovornega vode-

nja del in drugih inÏenirskih storitev, f



2. da ima pri IZS opravljen strokovni izpit za

odgovorno gradbeno in drugo projektiranje,

opravljanje geodetskih storitev, odgovorno

vodenje del oziroma opravljanje drugih inÏe-

nirskih storitev oziroma opravljen strokovni

izpit po Zakonu o graditvi objektov po prej‰-

njih predpisih,

3. da ni bil pravnomoãno obsojen na kaznivo

dejanje zoper premoÏenje oziroma gospodar-

stvo na kazen zapora dalj‰o od treh mesecev

ali da mu ni bil izreãen varnostni ukrep prepo-

vedi opravljanja poklica, razen ãe mu je veljav-

nost tega ukrepa Ïe potekla,

4. da ima ustrezne delovne izku‰nje in sicer za:
■ odgovorno projektiranje za manj zahtev-

ne in enostavne objekte mora imeti posa-

meznik:

– z univerzitetno izobrazbo najmanj 3

leta delovnih izku‰enj na podroãju pro-

jektantskih storitev po pridobljeni uni-

verzitetni izobrazbi,

– z visoko strokovno izobrazbo najmanj

5 let delovnih izku‰enj po pridobljeni

visoki strokovni izobrazbi,

■ odgovorno projektiranje za zahtevne

objekte mora imeti posameznik:

– z univerzitetno izobrazbo najmanj 5 let

delovnih izku‰enj na podroãju pro-

jektantskih storitev po pridobljeni uni-

verzitetni izobrazbi,

– z visoko strokovno izobrazbo najmanj

7 let delovnih izku‰enj na podroãju pro-

jektantskih storitev po pridobljeni viso-

ki strokovni izobrazbi,

■ odgovorno vodenje del za zahtevne

objekte mora imeti posameznik:

– z univerzitetno izobrazbo najmanj 5 let

delovnih izku‰enj pri gradnjah,

– z visoko strokovno izobrazbo najmanj

7 let delovnih izku‰enj pri gradnjah,

– z vi‰jo univerzitetno izobrazbo naj-

manj 7 let delovnih izku‰enj pri gradnjah,

– z vi‰jo strokovno izobrazbo najmanj 10

let delovnih izku‰enj pri gradnjah,

■ odgovorno revidiranje mora imeti posa-

meznik:

– ustrezne delovne izku‰nje, zahtevane za

odgovorno projektiranje zahtevnih objek-

tov, in opravljen dopolnilni strokovni izpit

za revidiranje,

■ opravljanje geodetskih storitev mora

imeti posameznik:

– univerzitetno izobrazbo in najmanj 3

leta delovnih izku‰enj pri opravljanju

geodetske dejavnosti po pridobljeni uni-

verzitetni izobrazbi,

– visoko strokovno izobrazbo in najmanj

5 let delovnih izku‰enj pri opravljanju

geodetske dejavnosti po pridobljeni viso-

ki strokovni izobrazbi,

– vi‰jo izobrazbo ter najmanj 5 let delov-

nih izku‰enj pri opravljanju geodetske

dejavnosti po pridobljeni vi‰ji izobrazbi.

DrÏavljan drÏave Evropske unije se lahko do

dneva pridruÏitve Republike Slovenije Evropski

uniji vpi‰e v imenik IZS pod enakimi pogoji, kot se

vpisujejo drugi tujih drÏavljani. Po pridruÏitvi

Evropski uniji pa za drÏavljane drÏav ãlanic Evrop-

ske unije odpade pogoj vzajemnosti.

DrÏavljan druge tuje drÏave se lahko ob pogoju

vzajemnosti vpi‰e v imenik, ãe izpolnjuje nasled-

nje pogoje:

1. da ima v matiãni drÏavi pravico opravljati

storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik,

2. da je v matiãni drÏavi vpisan v zdruÏenje,

3. da ima pridobljeno ustrezno poklicno kvali-

fikacijo,

4. da ima pridobljene delovne izku‰nje, ki se

zahtevajo za slovenske drÏavljane,

5. da ni bil pravnomoãno obsojen na kaznivo

dejanje zoper premoÏenje oziroma gospodar-

stvo na kazen zapora dalj‰o od treh mesecev

ali da mu v matiãni drÏavi ãlanici ni bil izreãen

varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,

razen ãe mu je veljavnost tega ukrepa Ïe pote-

kla,

6. da je poravnal stro‰ke vpisa v imenik.

Vsa dokazila, ki jih mora kot dokaz izpolnjevanja

zgoraj navedenih pogojev predloÏiti posameznik,

morajo biti predloÏena v izvirniku ali v obliki

overjenega prepisa. âe so napisana v tujem jezi-

ku, jim mora biti priloÏen tudi overjen slovenski

prevod.

Ne glede na navedeno mora posameznik pred

zaãetkom opravljanja storitev izpolnjevati pogoje

predpisov s podroãja delovnega in gospodarske-

ga prava in drugih predpisov, ki doloãajo pogoje

za zaposlovanje oziroma za zaãetek opravljanja

storitev in dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Izbris iz imenika IZS
Posameznika, ki je vpisan v imenik poklicne zbor-

nice, pristojni evidenãni organ izbri‰e iz imenika,

ãe:

1. sam pisno zahteva izbris,

2. mu je pravnomoãno izreãen varnostni ukrep

prepovedi opravljanja storitev,

3. se ugotovi, da ne izpolnjuje veã pogojev za

opravljanje storitev,

4. mu je bil v disciplinskem postopku izreãen

ukrep izbrisa iz imenika,

5. umre.

Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse

pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa.

V primeru izbrisa iz imenika mora izbrisana ose-

ba najpozneje v osmih dneh po pravnomoãnosti

odloãbe o izbrisu pristojnemu organu poklicne

zbornice vrniti enotni Ïig in ãlansko izkaznico. V

primeru izbrisa iz imenika zaradi smrti morajo za

vrnitev enotnega Ïiga in ãlanske izkaznice poskr-

beti dediãi umrlega.

Stro‰ki vpisa v imenik IZS in
ãlanarina
Stro‰ki vpisa v imenik IZS, spremembe podatkov

v imeniku IZS, izdaja potrdila o vpisu v imenik IZS

in vi‰ina ãlanarine za tekoãe leto so doloãeni v

Pravilniku o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornice, ki ga za vsako leto posebej

sprejme skup‰ãina zbornice in je objavljen na

spletni strani.

Veã informacij o vpisu v imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev:

InÏenirska zbornica Slovenije

Evidenãna sluÏba, ga. Renata Gomboc

telefon: 01/547 33 11

e-po‰ta: renata.gomboc@izs.si

http://www.izs.si

SLUÎBE IZS
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V  LETU 2003 SE JE KOMISIJA ZA OCENO

VLOG SESTALA DEVETKRAT.

K
omisijo sestavljajo predsednik g. Andrej

Pov‰iã ter ãlani dr. Viktor Pust (ãlan Matiã-

ne sekcije arhitektov), Zoran Kraigher (ãlan

Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev), Marjetka

Saje (ãlanica Matiãne sekcije gradbenih inÏe-

nirjev), Anton Grilj (ãlan Matiãne sekcije elektro-

inÏenirjev), Borut Zule (ãlan Matiãne sekcije

tehnologov in drugih inÏenirjev), mag. Andrej

Nose (ãlan Matiãne sekcije tehnologov in drugih

inÏenirjev), mag. Darko Tanko (ãlan Matiãne

sekcije geodetov), Simon Dernov‰ek (ãlan Matiãne

sekcije geodetov), ga. Simona Markiã (ãlanica

Matiãne sekcije rudarske in geotehnolo‰ke stroke)

in Ljubomir Beriã (ãlan Matiãne sekcije rudarske in

geotehnolo‰ke stroke).

V obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 je bilo devet

sej Komisije za oceno vlog in upravnih odborov, ki

so obravnavali vloge za vpis v zbornico. V navede-

nem obdobju so bile opravljene naslednje naloge:
■ v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev se je vpisalo

321 inÏenirjev,
■ iz imenika poobla‰ãenih inÏenirjev se je

izpisalo na lastno zahtevo 118 inÏenirjev,
■ 81 inÏenirjev je vloÏilo vlogo za mirovanje

statusa poobla‰ãenega inÏenirja,
■ 23 inÏenirjev je umaknilo vlogo za vpis v imenik

poobla‰ãenih inÏenirjev, ker niso izpolnjevali

pogojev za vpis,
■ 22 inÏenirjem je bila izdana negativna odloãba,

ker niso izpolnjevali pogojev za vpis,
■ na Komisiji za oceno vlog je bilo obravnavanih

244 vlog zaradi sprememb vpisa v imenik

poobla‰ãenih inÏenirjev,
■ 5 posameznikov je vloÏilo pritoÏbo zoper

izdano odloãbo,

■ 64 inÏenirjev je vloÏilo vloge za mirovanje

statusa poobla‰ãenega inÏenirja,
■ naroãenih je bilo 382 osebnih ‰tampiljk in 6500

izkaznic za inÏenirje,
■ v skladu z ZUP-om je bilo opravljeno 36

zasli‰anj inÏenirjev in tehnikov, ki se niso mogli

vpisati v imenik,
■ 461 poobla‰ãenih inÏenirjev je prevzelo osebne

‰tampiljke na zbornici.

SLUÎBE IZS

Poroãilo o delu Komisije za 
oceno vlog 
za leto 2003

Renata GOMBOC, inÏ. mat.
Evidenãna sluÏba IZS

Datum UO Vpis v imenik Mirovanje Izbris iz IZS Druge
poobla‰ãenih inÏenirjev spremembe

13. 3. 2003 79 18 10 48

22. 5. 2003 54 12 25 46

12. 6. 2003 23 12 16 16

10. 7. 2003 28 11 7 27

21. 8. 2003 30 4 15 27

25. 9. 2003 25 4 22 21

23. 10. 2003 24 5 13 22

27. 11. 2003 41 8 6 24

18. 12. 2003 17 7 4 13

SKUPAJ 321 81 118 244

Tabela: Pregled vpisa novih ãlanov, izbrisov in mirovanje v letu 2003

Datum upravnega odbora Vpis Mirovanje Izbris

MSA 55 23 13

MSG 115 24 43

MSS 58 14 17

MSE 55 14 41

MST 18 5 2

MSRG 7 1 1

MSGeo 13 0 1

SKUPAJ 321 81 118

Tabela: Pregled vpisa in sprememb po matiãnih sekcijah v letu 2003

Statistiãni podatki vpisa v imenik ter sprememb v letu 2003



ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV V 221. âLENU PRAVI, DA SE LAHKO ZAPS IZLOâI IZ IZS/97 IN ZAâNE OPRAVLJATI NALOGE V

SKLADU Z DOLOâBAMI LE-TEGA, KO SKLENEJO PREDSTAVNIKI MATIâNE SEKCIJE ARHITEKTOV, KRAJINSKIH ARHITEKTOV IN

URBANISTOV NA ENI STRANI IN PREDSTAVNIKI OSTALIH MATIâNIH SEKCIJ IZS/97 NA DRUGI STRANI SPORAZUM O RAZDRUÎITVI.

SLUÎBE IZS
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MSA se je izloãila iz IZS
Javna pooblastila ZAPS ‰e nekaj ãasa na IZS

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

O
bve‰ãamo vas, da je bil 29. decembra 2003

podpisan in notarsko overjen Sporazum o

razdruÏitvi ter da se je s tem ZAPS izloãila

iz IZS/97, le-ta pa se je skladno z 220. ãlenom ZGO-

1 preoblikovala v IZS. Povedano drugaãe, ãlani

biv‰e MSA niso veã ãlani IZS, temveã ãlani

nove Zbornice za arhitekturo in prostor

Slovenije (ZAPS).

V praksi to pomeni, da se je ‰tevilo ãlanov zmanj-

‰alo za nekaj veã kot 1000, da nas je v zbornico

po novem vkljuãenih pribliÏno 5500 in da organi

zbornice delujejo naprej v »okrnjenih« sestavah,

t.j. brez predstavnikov MSA. Edino resno teÏavo, ki

je nastala zaradi sprostitve funkcije disciplinskega

toÏilca zbornice, ki jo je do sklenitve sporazuma o

razdruÏitvi opravljal arhitekt g. Janez Vrhunc, smo

Ïe premostili, saj je bil na skup‰ãini v mesecu

marcu izvoljen nov disciplinski toÏilec zbornice,

g. Boris Kocjan iz MSE.

Z drugim odstavkom 111. ãlena ZGO-1 doloãeno, da

mora poklicna zbornica za izvajanje javnih po-

oblastil izpolnjevati kadrovske, prostorske in

druge pogoje, ki jih s pravilnikom predpi‰e in ugo-

tovi minister, pristojen za prostorske in gradbene

zadeve, z odloãbo v upravnem postopku. S tretjim

odstavkom istega ãlena je tudi doloãeno, da izpol-

njevanje tak‰nih pogojev preverja posebna komi-

sija; tak‰na komisija, ki jo je minister Ïe imenoval,

pa izpolnjevanja pogojev ‰e ni preverila in zato

ministru tudi ‰e ni predlagala izdaje odloãbe. Zato

je MOPE ugotovilo, da ZAPS ‰e ni zaãel s

poslovanjem in tudi ‰e ni izloãen iz IZS/97.

To pomeni, da ZAPS ‰e ne more in sme samo-

stojno sprejemati nikakr‰nih odloãitev, ki bi

bile v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil, ki

jih ZGO-1 daje ZAPS, in to vse dotlej, dokler ne

bo postala odloãba, ki jo bo v zvezi z izpolnjevan-

jem pogojev izdal minister, pravnomoãna.

Po mnenju MOPE ZAPS torej lahko posluje, ven-

dar ne na podroãju javnih pooblastil, kar pome-

ni, da IZS/97 ‰e vedno zagotavlja izvajanje

tistih nalog, ki so v ZGO-1 doloãene kot javno

pooblastilo ZAPS ter se o vseh odloãitvah v zvezi

z opravljanjem strokovnih izpitov s podroãja

strok, zdruÏenih v ZAPS, vodenjem imenika in

podeljevanjem licenc ‰e vedno odloãa na doseda-

njih organih IZS/97, v katerih pa sodelujejo tudi

vanje izvoljeni ali imenovani predstavniki (biv‰e)

MSA.

Tako se arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti v

prehodnem obdobju vpisujejo v imenik IZS/97 ter

se jim izdajajo enotni Ïigi in potrdila o vpisu v

imenik z dosedanjim logotipom IZS/97.

Îelja IZS je, da se prehodno obdobje ãim prej

zakljuãi in da ZAPS v kar najkraj‰em ãasu priãne z

izvajanjem javnih pooblastil.
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ÎE V ZAâETNEM OBDOBJU DELOVANJA IZS JE TAKRATNI UO RAZPRAVLJAL IN TUDI S SKLEPOM POTRDIL MOÎNOST ORGANIZIRANJA

REGIJSKIH IZPOSTAV ALI CELO ODBOROV KOT OBLIK âIM BOLJ·EGA POVEZOVANJA MED âLANSTVOM IN ZBORNICO V OBEH SMEREH.

O
b otvoritvi novih prostorov IZS v Ljubljani

in v ãasu priprave Dneva inÏenirjev 2002,

ki se je dogajal v hotelu Habakuk v Mari-

boru, se je ideja o organiziranju Regijske pisarne

IZS v Mariboru obnovila pri pogovoru neformalne

skupine mariborskih kolegov inÏenirjev s predse-

dnikom in generalno sekretarko zbornice.

Z namenom, da bi konãno uresniãili to namero, je

bil 5. februarja letos organiziran v Mariboru

sestanek, ki smo se ga udeleÏili predsednik, gene-

ralna sekretarka ter deset aktivnih ãlanov IZS iz

koro‰ko-‰tajersko-pomurskega obmoãja. Sestali

smo se s predsednikoma ZDIT in DGIT Maribor.

Dogovorili smo se o namenu in naãinu delovanja

regijske pisarne ter o najemu prostorov v Domu

inÏenirjev in tehnikov v Mariboru.

Regijske pisarne si ne zami‰ljamo kot izpostave

administracije in vodenja zbornice, paã pa kot

stiãno mesto in moÏnost za povezovanje intere-

sov ãlanstva v oÏji in ‰ir‰i regiji ne glede na pripa-

dnost posameznim matiãnim sekcijam, temveã v

zvezi s problematiko stroke in organiziranosti, ki

bi jo Ïeleli prena‰ati v zbornico samo.

Druga najmanj enako pomembna vloga regijske

pisarne naj bi bila prena‰anje in soorganiziranje

raznih aktivnosti in prireditev zbornice v prostoru

regije. Tak uspel poskus je bil Posvet o ZGO na

Dravskih elektrarnah 12. marca leta 2003.

Dejanska vsebina in delovanje regijske pisarne se

bosta seveda razvila v skladu s potrebami in inte-

resom inÏenirjev, kar je tudi splo‰ni in osnovni

pogoj za uspe‰nost delovanja zbornice.

Morda ‰e pojasnilo, zakaj je prisotna misel na

neko obliko dogajanja zbornice zunaj njenega

sedeÏa prav v Mariboru.

Po tem, ko je bil sprejet sedaj Ïe stari Zakon o

graditvi objektov (UL RS, ‰t. 59/96), v katerem so

bile uzakonjene osnove za ustanovitev IZS, so

stekle priprave v dveh loãenih skupinah inÏenir-

jev: v Ljubljani in Mariboru. Sledila sta dva usta-

novna zbora in sicer v Mariboru, 20.11. 1996, in dan

kasneje v Ljubljani.

Z dobro namero sodelovanja in prizadevanja za

skupne interese in v izogib zapletom je bilo med

obema zaãasnima odboroma sklenjen dogovor,

da sta oba ustanovna zbora skupaj ustanovitelja

IZS in so legitimno udeleÏeni inÏenirji obeh zbo-

rov njeni ustanovni ãlani.

Prav gotovo lahko reãemo, da zbornica ves ãas

uspe‰no deluje tudi s sodelovanjem inÏenirjev

mariborskega obmoãja, kar naj bi bilo tudi zago-

tovilo za uspe‰nost prve regijske pisarne IZS.

SLUÎBE IZS

Ustanavljanje regijske 
pisarne IZS v Mariboru

Franc AV·Iâ, univ. dipl. inÏ. grad.



FEBRUARJA LETO·NJEGA LETA JE BILA KONâANA OBLIKOVNA, VSEBINSKA IN FUNKCIONALNA PRENOVA SPLETNIH STRANI IZS. 

PRIPRAVE NA PRENOVO SO STEKLE ÎE V PREJ·NJEM LETU KOT ODGOVOR NA VSE VEâJI OBISK IN S TEM VEâJO POPULARNOST, KI JO JE

SPODBUDILA TUDI AÎURNOST OBJAV NA SPLETNIH STRANEH. SAMA IZVEDBA JE BILA KONâANA SREDI FEBRUARJA. ORGANIZACIJSKO –

OBLIKOVNO ZASNOVO SPLETNE STRANI SO IZDELALI OBLIKOVALCI PODJETJA KRAFT&WERK, SAMA TEHNIâNA IMPLEMENTACIJA PA JE BILA

V SODELOVANJU Z IZS IZDELANA NA IKPIR – FGG, KI ÎE OD ZAâETKA (LETA 1999) VZDRÎUJE INTERNETNE STRANI IZS. 

K
ot je razvidno Ïe z naslovnice prenovljenih

spletnih strani, je bila velika pozornost

posveãena predvsem preglednosti in

dostopnosti do vseh kljuãnih informacij, ki jih

stran ponuja. Informacije so razdeljene v 6 glav-

nih kategorij: (1) splo‰ne informacije o IZS, njeni

organizaciji itd., ki se nahajajo na zeleni podlagi in

so dostopne iz menija v glavi, (2) rubrika Aktualno

na oranÏni podlagi, (3) hitre povezave do bistve-

nih objav na www.izs.si, (4) najpogosteje iskane

informacije (iskalnik – imeniki, strokovni izpiti,

glasilo), (5) podstrani matiãnih sekcij ter (6) infor-

macije o organih in komisijah IZS.

Na voljo je vrsta novosti, izbolj‰av in poenostavi-

tev: izdelana je rubrika z dinamiãnimi vsebinami

“>>>Aktualno”, kjer je predstavljen enostaven pre-

gled obvestil IZS, informacij MOPE itd., izbolj‰ana

je iskalna tehnologija, vsaka sekcija ima kratek

naslov: npr. www.izs.si/mss, klepetalnica je opre-

mljena z novo preglednej‰o formo z bolj funkci-

onalnim dostopom, itd. V nadaljevanju je pred-

stavljen kratek pregled nekaterih bistvenih kom-

ponent strani www.izs.si.

SLUÎBE IZS
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Prenova spletnih strani www.izs.si

dr. Tomo CEROV·EK, univ. dipl. inÏ. grad.
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Imeniki
Register ãlanov IZS (zaenkrat ‰e) vkljuãuje tri imenike

fiziãnih oseb: (1) Imenik poobla‰ãenih inÏenirjev, (2)

Imenik odgovornih projektantov in (3) Imenik geodetov.

V prihodnosti bodo ti imeniki zdruÏeni v en sam Imenik

ãlanov IZS. Po novi zakonodaji je bila izvedena ‰e ena

sprememba – imenika pravnih oseb (Imenik projektivnih

podjetij in Imenik geodetskih podjetij) ne sodita veã v

domeno IZS. Zato sta bila imenika preimenovana v

seznama. Poleg izbolj‰ane iskalne tehnologije je bil izde-

lan ‰e prijaznej‰i vmesnik ter omogoãen dostop do vseh

kljuãnih informacij, ki jih potrebujejo sedanji in bodoãi

ãlani za vpis v register, ter tudi kontaktnih informacij

kljuãnih oseb.

www naslov: http://www.izs.si/zbirke/clani/

Strokovni izpiti
Organizacija podstrani za strokovne izpite je mnogo

preglednej‰a in vkljuãuje vse potrebne informacije za

opravljanje strokovnih izpitov: od informacij o naãinu in

poteku, pogojev za pristop, izpitnih rokov, izpra‰eval-

cev, pripravljalnih seminarjev, prijavnic, pravilnikov, do

kontaktnih informacij kljuãnih oseb. Posebna pozornost

je bila posveãena pripravi gradiva za strokovne izpite po

posameznih matiãnih sekcijah, kot je urejeno v skladu z

novim pravilnikom. Gradivo je tako razdeljeno v pet

kategorij: (1) za odgovorno vodenje del, (2) za odgovor-

no vodenje posameznih del, (3) za odgovorno projektira-

nje, (4) za odgovorno revidiranje, (5) za dopolnilni izpit

za projektante po 100. e ãlenu ZGO-C. Za vsako kategori-

jo sta na voljo program in seznam standardov, ki sta

potrebna za opravljanje strokovnega izpita.

www naslov: http://www.izs.si/izpiti

Podstrani matiãnih sekcij
Znaãilne vsebine za posamezne sekcije se objavljajo na

podstraneh matiãnih sekcij v sklopu internetnih strani

IZS. Od ustanovitve ZAPS je izkljuãena podstran MSA.

Vse sekcije imajo enoten meni, na uvodni strani se naj-

prej nahaja predstavitev matiãne sekcije, pri vseh sekci-

jah so navedeni organi – predvsem upravni odbori, ãlani

po regijah ipd., postopoma se bodo objavljali tudi zapis-

niki, na voljo pa so tudi povezave do podroãne zakono-

daje ter do rubrike strokovnih izpitov. Kot je bilo Ïe

omenjeno, so poenostavljeni tudi spletni naslovi posa-

meznih sekcij:
■ http://www.izs.si/msg

Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev,
■ http://www.izs.si/mss/

Matiãna sekcija strojnih inÏenirjev,
■ http://www.izs.si/mse/

Matiãna sekcija elektro inÏenirjev,

f



■ http://www.izs.si/mst/

Matiãna sekcija inÏenirjev tehnologov in drugih inÏe-

nirjev,
■ http://www.izs.si/msrud/

Matiãna sekcija rudarjev in geotehnologov,
■ http://www.izs.si/msgeo/

Matiãna sekcija geodetov.

Standardoteka MSS
Standardoteka vsebuje nekaj manj kot 7000 standardov,

ki pa niso namenjeni izkljuãno strojnikom, tako da bodo

lahko tudi drugi inÏenirji na‰li koristne informacije.

Bistvena prednost spletne standardoteke pri IZS v pri-

merjavi z iskalnikom na spletni strani Slovenskega in‰ti-

tuta za standardizacijo (SIST) je, da so predpisi klasifici-

rani na naãin, uporaben za inÏenirje. Uporabite lahko

ko‰arico, kamor shranjujete predpise, ki vas zanimajo,

ter jih kasneje preoblikujete npr. v obliko za tehniãno

poroãilo. Podobno kot pri SIST so na voljo vsi potrebni

podatki o standardu, kot so cena, jezik standarda, ozna-

ka, itd.

www naslov: http://www.izs.si/mss_standardoteka

Interaktivne komponente
Komponenti, ki omogoãata interaktivno spremljanje

odziva uporabnikov, sta komponenta za ankete in forum

za diskusijo – klepetalnica. Ankete so namenjene odzivu

uporabnikov in ponavadi spremljajo kako konkretno

akcijo ali aktualno temo. Posebno pozornost smo posve-

tili klepetalnici. Izdelali smo kar se da enostaven in pre-

gleden uporabni‰ki vmesnik. Na voljo sta dva glavna

naãina pregledovanja, in sicer pregledovanje po temi, s

katero se je diskusija priãela, in pregled celotne diskusi-

je. Pri obeh naãinih lahko zapise izpi‰emo po ãasovnem

zaporedju, na enostaven naãin pa lahko odpremo tudi

novo temo. Uporabnike pozivamo, da klepetalnico upo-

rabljajo pogosteje, saj bo sluÏba za pomoã redno odgo-

varjala na vsakdanje probleme inÏenirjev.

www naslov:

http://www.izs.si/zbirke/diskusija/Search

SLUÎBE IZS
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IZ DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Soproizvodnja toplote
in elektrike (SPTE) v 
JP Toplotna oskrba
Maribor

Mitja DOLIN·EK, univ. dipl. inÏ. str.
Janez LAVRENâIâ, univ. dipl. inÏ. str.

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

POSTAVLJA CILJE IN DOLOâA MEHANIZME

ZA ZAGOTAVLJANJE PREHODA OD

ZAGOTAVLJANJA OSKRBE Z ENERGENTI IN

ENERGIJO K ZANESLJIVI, KONKURENâNI IN

OKOLJU PRIJAZNI OSKRBI Z ENERGETSKIMI

STORITVAMI.

SPTE JE EDEN OD NAJBOLJ UâINKOVITIH

NAâINOV KORI·âENJA FOSILNIH GORIV ZA

PROIZVODNJO ENERGIJE IN ZMANJ·EVANJA

NEGATIVNIH VPLIVOV ENERGETIKE NA

OKOLJE.

V SLOVENIJI IMAMO TA âAS INSTALIRANIH

VEâ KOT 50 NAPRAV, OD TEGA 40 V

JAVNEM SEKTORJU IN SEKTORJU

DALJINSKEGA OGREVANJA, S SKUPNO

ELEKTRIâNO MOâJO 250 MW.

V NEP JE PREDVIDENO, DA SE DELEÎ

ELEKTRIâNE ENERGIJE IZ SOPROIZVODNJE

PODVOJI Z 800 GWH V LETU 2000 NA 1600

GWH V LETU 2010.

Kaj je soproizvodnja toplote in
elektrike

P
od izrazom soproizvodnja toplote in elek-

trike razumemo toplotni proces, kjer

dragoceno primarno energijo (plin, tekoãe

gorivo) dvakrat izkoristimo. Tak‰en proces ni

nekaj novega. Îe v dvajsetih letih prej‰njega sto-

letja so po tem principu delovale toplarne, vendar

se je zaradi zadostnih koliãin in nizke cene pri-

marnih energentov, visokih investicijskih stro-

‰kov za daljinsko ogrevanje in takratnega stanja

tehnike izgradnja upoãasnila.

Danes, ko se zavedamo omejenosti zalog fosilnih

goriv in trenda rasti njihovih cen, ko se liberalizi-

ra trg z energijo in ob dejstvu, da je elektrika za

isti energetski nivo v primerjavi s toploto 3 do 5

krat draÏja, postaja soproizvodnja elektrike in

toplote povsod tam, kjer je to mogoãe, prioritet-

na.

Energetska primerjava izgub v SPTE v primerjavi z

loãeno proizvodnjo elektrike in toplote je pri-

kazana na sliki 1a in 1b. V SPTE iz 100 % kemiãne

energije goriva v povpreãju pridobimo 34% elek-

trike in 53% toplote pri 13% izgubah.

Pri loãeni proizvodnji, kjer se toplota proizvaja v

kotlu s stopnjo izkoristka h=90%, se iz 59%

kemiãne energije goriva izkoristi 53% toplote.

Toplotne izgube zna‰ajo 6%.

Pri proizvodnji elektrike v klasiãni termoelektrar-

ni se iz 100% kemiãne energije goriva in pri 36%

izkoristku pridobi 34% elektrike, 66% pa zna‰ajo

izgube. Torej se od 159% kemiãne energije goriva

pri loãenem procesu izkoristi 53% za toploto,

34% za elektriko, skupne izgube pa so 72%.

Iz navedenega lahko povzamemo, da zna‰a izkori-

stek v SPTE 87% pri 13% izgubah. Za isti uãinek bi

pri loãeni proizvodnji pri 72% izgubah porabili za

59% (skupni indeks je 159%) veã goriva ali druga-

ãe povedano: glede na loãeno proizvodnjo zna‰a

povpreãni prihranek goriva [ 1- (100% / 159%)] x

100 = 37%.

Vrsta naprav za soproizvodnjo
toplote in elektrike
Znani so indirektni in direktni postopki za pre-

tvorbo kemiãne energije goriva v elektriko in top-

loto.

Indirektna pretvorba:
■ Plinski motorji (Otto proces)
■ Dizelski motorji
■ Plinske turbine
■ Parne turbine

Slika 1a, 1b: Energetski tokovi pri loãeni proizvodnji toplote in elektrike in SPTE f
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Direktna pretvorba:
■ Razne vrste gorilnih celic

Medtem, ko so gorilne celice ‰ele v zadnjih letih

pre‰le iz poskusne v praktiãno uporabo, se pos-

topki za indirektno pretvorbo Ïe dolgo uporablja-

jo. Motorji so primerni za manj‰e moãi obiãajno do

7 MWel in nihajoão obteÏbo, plinske turbine pa za

veãje moãi nekje do 300 MWel (slika 2).

Najmanj‰o porabo KJ/KWh el ima plinski motor,

nato plinska turbina in nazadnje parna turbina

(slika 3).

Sistem »SPTE« v Toplotni oskrbi
Maribor
Toplotna oskrba Maribor (TOM) je priãela obrato-

vati v drugi polovici leta 1980. Da bi bili pravoãa-

sno pripravljeni na zamenjavo dotrajanih virov –

kotlov in da bi posodobili in pocenili proizvodnjo

toplote, smo o gradnji SPTE v podjetju zaãeli

razmi‰ljati Ïe leta 1992, ko so stekle priprave za

gradnjo naprave s plinsko in parno turbino, ki bi

imela v zadnji varianti iz leta 1999 moã 55 MWel in

40 MWt. Zaradi novonastalih razmer na odprtem

trgu z elektriko smo omenjeni projekt zamrznili.

Na podlagi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa

kvalificiranega proizvajalca elektriãne energije iz

leta 2001 smo se odloãili, da zgradimo manj‰o

napravo SPTE z elektriãno moãjo do 10 MW.

V letu 2002 nam je na javnem razpisu izbrani izva-

jalec izdelal identifikacijo investicijskega projekta

kogeneracije, ki je bil podlaga za odloãitev, da

nadaljujemo z aktivnostmi za gradnjo SPTE. Sledila

je izdelava projektne dokumentacijo PGD, PZI in

investicijskega programa. V istem letu je bil oprav-

ljen javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo

naprave SPTE. Februarja 2003 smo podpisali

pogodbo z izbranim izvajalcem, ki je dela konãal

kvalitetno v pogodbenem roku do 15.9.2003, to je v

6 mesecih in pol. Soãasno s pripravo projekta smo

pridobivali vso potrebno upravno dokumentacijo

in nato februarja 2003 prejeli gradbeno dovoljenje.

Ker smo kot javno podjetje obvezani izvajati nalo-

Ïbe po Zakonu o javnih naroãilih, smo od odloãitve

za projekt do zagona SPTE potrebovali razmeroma

malo ãasa, samo 14 mesecev. NaloÏbo, vredno 322

milijonov SIT (brez DDV) z dobo vraãanja 4,3 leta,

smo v celoti pokrili z lastnimi sredstvi. Celotni

projekt (od tehniãne zasnove, finanãne konstruk-

cije, pridobivanja upravne dokumentacije z vsemi

soglasji ter priprave in izvedbe javnih razpisov, do

vodenja in nadzora izvedbe, priprave pogodb o

prodaji elektrike, o dostopu do elektriãnega

omreÏja, o vzdrÏevanju) smo uresniãili z lastnimi

strokovnjaki. Odloãbo o statusu kvalificiranega

proizvajalca smo prejeli 23. oktobra 2003.

Z izbrano tehniãno re‰itvijo in moãjo naprave

SPTE smo Ïeleli zadostiti potrebam celoletnega

pasovnega odjema toplote in doseãi ãim bolj‰i

Slika 2: Podroãje uporabe in elektriãni izkoristek SPTE Slika 3: Specifiãna poraba goriva

Slika 4: Namestitev SPTE v kotlovnici TOM
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TEHNIâNI PODATKI:
Zmogljivost:

- elektriãna 3.029 kW

- toplotna 3.039 kW 

(iz hlad. olja, vode, poln. zraka, izpuha)

Gorivo: zemeljski plin

Predvideni izkoristki:

- elektriãni 42.8 %

- toplotni 42,9 %

- skupni 85,7 %

Predvidena letna proizvodnja pri 8655

urah obratovanja:

- elektrika 26.215.995 kWh

- toplota 26.302.545 kWh

Naãin obratovanja: 

v pasu vse leto, kar predstavlja 20% celoletne

proizvodnje toplote v TOM

MoÏnost samoproizvodnje elektrike s hlajenjem

motorja preko hladilnega sistema, torej brez oddaje

toplote v omreÏje daljinskega ogrevanja.

Poraba zemeljskega plina:

6.447.975 Nm3/leto

Urna poraba plina: 745 Nm3/h

Poraba vhodnega energenta (zemeljskega plina) je za

25% niÏja kot pri loãeni proizvodnji toplote in

elektrike.

Napetostni prikljuãni nivo kog.: 10,5 kV

Spec. poraba goriva:

2,27 kWh/kWh proizvedene elektrike

Poraba motornega olja: 0,94 kg/h

Temp. reÏim ogrevalnega kroga: 90/70 °C 

z moÏnostjo obratovanja do 83/98 °C

Temp. dim. plinov iz motorja: 425 °C

Temp. dim. plinov po ohladitvi: 120 °C

Ekologija: v vseh reÏimih obratovanja ne presega

dovoljenih emisijskih vrednosti NOx in CO. Vgrajen je

nereguliran oksidacijski katalizator.

Ekonomski podatki:
Vrednost investicije: 322 mio. SIT brez DDV 

(prekor. pogodb. vred. za 2%)

Amortizacijska doba: 15 let

Sp. cena na instalirano el. kWh:

106.305 SIT/ kWh el

Doba vraãanja investicije: 4,3 leta

Prodajna cena:

- elektrike: 12,87 SIT/ kWh

- toplote: 11,27 SIT/MWh 

(povpreãni fiksni in variabilni del)

Nabavna povpreãna cena zem. plina:

51 SIT/ Nm3

tehniãni izkoristek ob optimalni vrednosti nalo-

Ïbe, hkrati pa elektriãna moã ni smela preseãi naj-

veãje dopustne elektriãne moãi, ki jo dovoljujejo

obstojeãe visokonapetostne naprave, vkljuãno s

kablom, do predaje elektrike v distribucijo v RTP.

Izbrana naprava SPTE je name‰ãena v obstojeãi

kotlovnici (slika 4), na prostoru, ki je bil namenjen

za postavitev petega vroãevodnega kotla za pro-

izvodnjo daljinske toplote za ogrevanje. Ob mini-

malnih rekonstrukcijah in dodatnih elementih

(naprava za dvig delovnega tlaka zemeljskega

plina za potrebe predvÏiga) koristi obstojeãe plin-

ske in vroãevodne prikljuãke. Na strani prikljuãi-

tve na elektroenergetsko omreÏje se je izvedla

dograditev novega srednjenapetostnega stikali-

‰ãa v obstojeãi transformatorski postaji.

Vgrajen je 4-taktni plinski motor Otto z 20 valji, sku-

pne delovne prostornine 124,75 lit, 1500 obr./min,

dim. 5,5m x 1,8m x 2,5 m, teÏe 22 ton (z vodnim

modulom), proizvajalca Jenbacher iz Avstrije.

Motorju je dograjen 10 kV generator Standford teÏe

12 ton.

Poskusno obratovanje naprave se je zaãelo 12.

septembra 2003 in je trajalo do 18. septembra

2003, ko nam ga je izvajalec predal v uporabo in

je priãela teãi dveletna garancijska doba. Shema

SPTE je prikazana na sliki 5.

Obratovalne izku‰nje
Z rednim obratovanjem SPTE smo priãeli 18.

septembra preteklega leta, tako da lahko danes

govorimo pravzaprav o prvi vtisih.

Evidentno je zmanj‰anje ãasa obratovanja obsto-

jeãih kotlov za pribliÏno 1 uro dnevno ter zgladitev

jutranjih konic, kar je posledica stalnega 24-urne-

ga obratovanja SPTE (slika 6). V ta namen smo

vroãevodno omreÏje na skrajnih, kritiãnih delih

opremili z “by-pass” povezavami, krmiljenimi

Slika 5: Shema vkljuãitve SPTE v kotlovnico TOM

Slika 6: Urna obremenitev vroãevoda za leti 2002 (brez SPTE) in 2003 (s SPTE)
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preko obstojeãega sistema daljinskega nadzo-

ra toplotnih postaj, kar nam v noãnem ãasu, ko

obstaja na vroãevodni mreÏi minimalni odjem

toplote, omogoãa kori‰ãenje mreÏe kot toplot-

nega hranilnika za prevzemanje vi‰kov pro-

izvedene toplotne energije.

Naprava SPTE, ki jo upravlja elektronski uprav-

ljalni nadzorni sistem, deluje samodejno brez

osebja. V primeru motenj ali okvar signalizira

napako v komandno kabino kotlovnice, kjer so

24 ur prisotni upravljalci kotlarne. V primeru

zunanjih motenj na plinski ali elektriãni napel-

javi se SPTE samodejno ustavi in ponovno

zaÏene.

Od zaãetka rednega obratovanja naprave 18.

septembra 2003 do 24. januarja 2004 smo imeli

na napravi 205 zagonov oz. ustavitev pri 2996

urah obratovanja. Vzroki zaustavitev so: nasta-

vitve optimalnih obratovalnih parametrov,

redno servisiranje, nihanje zunanje elektriãne

napetosti na 10kV omreÏju in tlaka plina, laÏni

alarmi poÏarne za‰ãite, motnje v delovanju ele-

mentov motorja.

S pomoãjo serviserjev proizvajalca plinskega

motorja postopoma odpravljamo napake in

upraviãeno upamo, da bodo otro‰ke bolezni

odpravljene v najkraj‰em ãasu, saj se ‰tevilo

nepredvidenih ustavitev zmanj‰uje.

Zakljuãek
V podjetju z naloÏbo sledimo dolgoroãnim

ciljem, ki so usmerjeni v postopno zamenjavo

zastarelih kurilnih naprav – kotlov s sodobnimi

napravami za soproizvodnjo toplote in elektri-

ke, ki se v svetu in pri nas zaradi okolju prija-

zne izrabe in racionalnej‰e proizvodnje toplote

ob ugodnej‰ih finanãnih uãinkih vedno bolj

uveljavlja.

Tako v javnem podjetju Toplotna oskrba Mari-

bor uresniãujemo dolgoroãno zastavljene naãr-

te in postajamo cenovno vedno bolj konkuren-

ãen ponudnik kakovostnega ogrevanja.
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MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV
RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV

Uvod

S
lovenija je sprejela obvezo zmanj‰evanja

emisij toplogrednih plinov ter leta 2000

izdelala strategijo in akcijski naãrt. Iz “Stra-

tegije …” je razvidno, da so izhodi‰ãne emisije v

izhodi‰ãnem letu zna‰ale 15,472 milijona ton, do

leta 2008 pa bi morali emisije zmanj‰ati za 8%, kar

zna‰a veã kot 1,2 milijona ton/leto. Daleã najveãji

deleÏ emisij (preko 14,4 milijona ton/leto) odpade

na energetiko, zato se predvideva rekonstrukcija

termoelektrarn v elektrarne na plin, ki proizvedejo

skoraj 2/3 manj toplogrednih plinov na enoto pri-

dobljene energije.

Leta 1996 je Slovenija sprejela uredbo o taksi na

obremenjevanje zraka z emisijami CO2, ki se bo v

prihodnje poveãevala. Predvideva se, da bo taksa

EU na emisije CO2 dosegla do 100 USD/tono, zmer-

nej‰a ocena je med 20 in 50 USD/tono CO2

(·vedska je Ïe leta 1994 sprejela takso v vi‰ini 45

USD/tono CO2 in jo bo ‰e poveãala).

Izhodi‰ãe
TE ·o‰tanj (·TPP) je najveãji energetski objekt v

Sloveniji in torej proizvaja najveãji deleÏ toplogre-

dnih plinov. Zmanj‰anje emisij toplogrednih vpli-

vov v ·TPP bi lahko najbolj prispevalo k zmanj‰a-

nju emisij, pa tudi stro‰ki bi bili najmanj‰i. Letna

produkcija el. energije je 2800 do 3000 GWh ter

toplotne energije med 450 in 490 GWh ob porabi

premoga med 3,6 in 3,8 milijona ton. Skupne emisi-

je CO2 v ·TPP zna‰ajo okoli 3 milijone ton/leto.

Predlagamo, da se izdela projekt zajema dimnih

plinov in skladi‰ãenja CO22 v globoke triasne

karbonatne vodonosnike pod terciarno premo-

‰ko kadunjo v Velenju. V preteklosti so bile Ïe

izdelane ‰tudije, ki so pokazale, da tu nastopa-

jo razseÏni vodonosniki s termalno vodo.

Kritiãni tlak CO2 zna‰a 72,8 bar (7,377 Mpa), kritiã-

na temperatura pa 304,2°K, torej bi bilo mogoãe v

vodonosnik globine preko 1000 m s temperaturo

preko 45°C skladi‰ãiti CO2 v tekoãem stanju, ali

raztopljenega v vodi. Topnost CO2 v vodi s tempe-

raturo 30°C pri tlaku 10 MPa zna‰a 60 kg/m3, pri

tlaku 12 MPa pa 65 kg/m3. Pri vi‰ji temperaruri, ki je

v na‰em primeru preko 40°C, pa je topnost CO2 v

vodi pri tlaku 12 MPa nekaj manj‰a – ca 62 kg/ m3.

Za skladi‰ãenje 1,2 milijona ton CO2/leto bi torej ob

predpostavki, da se bo ves raztopil v vodi, potre-

bovali vodonosnik zadostnih razseÏnosti s ãim

veãjo poroznostjo. Ocenjujemo, da poroznost kar-

bonatnih kamenin pod terciarno kadunjo presega

3%, topnost CO2 v vodi pa presega 6%. Za dvejset-

letno skladi‰ãenje 24 milijona ton CO2 bi torej

potrebovali vodonosnik volumna manj kot 109 m3

(<24*106 />6%/>3%). Karbonatne kamenine v podla-

gi terciarja so odloÏene v veliki debelini (predvide-

vamo preko 200 m). Povr‰ina 109 m3/ >200 m zna‰a

< 50 km2, kar je manj od povr‰ine Velenjske terciar-

ne kadunje, torej bi bila izdelava ustrezne ‰tudije

smiselna, posebej, ãe upo‰tevamo, da bi za skladi-

‰ãenje utekoãinjenega CO2 potrebovali ustrezno

manj‰i volumen vodonosnika, ker bi se sãasoma le-

ta raztopil v vodi in zaradi veãje gostote potonil na

dno vodonosnika. Z raztapljanjem CO2 v vodi nasta-

ja ogljikova kislina, ki raztaplja karbonate in pove-

ãuje poroznost in prepustnost vodonosnika, spre-

memba pH pa stabilizira glinaste delce in kameni-

ne.

Diskusija
V Thistedu na Danskem Ïe od 1984 obratuje geo-

termalna postaja z absorbcijsko toplotno ãrpalko,

ki jo je izdelal DONG (Dansk Olie & Naturgas A/S).

Za obratovanje izkori‰ãajo 150 m3/uro 15% slane

vode s temperaturo 45°C iz 1250 m globokega

vodonosnika (Gassum pe‰ãenjak), projektirajo pa

kombinacijo s skladi‰ãenjem CO2 v vodonosnik, kar

bo ‰e poveãalo ekonomiãnost.

Predlagamo, da se skupaj z omenjeno firmo izdela

program del, saj bi lahko s skladi‰ãenjem utekoãi-

njenega CO2, skupaj s toplo vodo iz dimnih plinov

skladi‰ãili tudi toplotno energijo, ki bi jo lahko upo-

rabili za ogrevanje Velenja po koncu obratovanja

·TPP, uporabili pa bi obstojeão infrastrukturo.

Predlog zmanj‰evanja
emisij toplogrednih 
plinov v Velenju

Miha MARINKO, univ. dipl. inÏ.
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KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS
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ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV, KI JE STOPIL

V VELJAVO 1. 1. 2003 (ZGO-1), JE V 222.

âLENU ZADOLÎIL IZS, DA V ROKU ·ESTIH

MESECEV PO IZLOâITVI ZAPS IZ IZS/97

USKLADI SVOJ STATUT IN DRUGE AKTE Z

DOLOâBAMI TEGA ZAKONA.

Z
bornica je k pripravi sprememb in dopolnitev

statuta pristopila v zaãetku lanskega leta.

Delo je potekalo v okviru Komisije za statut in

poslovnik ter strokovnih sluÏb zbornice v sodelova-

nju z zunanjo pravno pomoãjo.

Poleg nujno potrebnih sprememb in dopolnitev bese-

dila statuta zaradi uskladitve z doloãili ZGO-1, smo

priloÏnost izrabili tudi za spremembe in dopolnitve, s

katerimi Ïelimo doseãi veãjo uãinkovitost delovanja

zbornice in racionalizacijo dela in stro‰kov.

Na predlog upravnega odbora zbornice je skup‰ãina

zbornice 16. 3. 2004 sprejela predlog novega

statuta ter pristojne zadolÏila, da pridobijo ‰e

soglasje Vlade Republike Slovenije k statutu.

Statut bo stopil v veljavo, ko bo po pridobitvi so-

glasja Vlade Republike Slovenije objavljen v

Uradnem listu RS.

V nadaljevanju navajamo
najpomembnej‰e spremembe v
(predlogu) novega statuta
Javna pooblastila:

■ besedilo statuta je prilagojeno v lanskem

decembru sprejetima podzakonskima aktoma,

t.j. Pravilniku o izvajanju strokovnih izpitov in

Pravilniku o vpisu v imenik IZS,
■ vkljuãen je nadzor MOPE nad javnimi pooblastili

(sodelovanje na sejah, prejemanje poroãil, obve-

zno pridobivanje soglasja MOPE k aktom IZS o

javnih pooblastilih, …).

âlanstvo:

■ ãlani zbornice se loãijo na ãlane s statusom

poobla‰ãenega inÏenirja ter prostovoljne in

ãastne ãlane,

■ predvideno je preimenovanje Komisije za oceno

vlog v Komisijo za vpis v imenik,
■ Komisijo za vpis v imenik voli skup‰ãina zbornice

(prej jo je imenoval UO IZS) in samostojno odloãa

o vpisu v imenik ali izbrisu iz njega,
■ mirovanje statusa poobla‰ãenega inÏenirja je

ohranjeno,
■ v primeru, da ima poobla‰ãeni inÏenir veã

pooblastil, prejme inÏenir veã izkaznic in enotnih

Ïigov oziroma eno izkaznico in en Ïig z vsemi

ustreznimi navedbami pooblastil,
■ evidenãna sluÏba vodi imenik poobla‰ãenih inÏe-

nirjev IZS, poleg tega lahko vodi ‰e druge eviden-

ce (po ZGO-1 seznam projektivnih podjetij in

geodetskih podjetij, …).

Organi:

■ po ZGO-1 in novem statutu so organi le ‰e skup-

‰ãina, predsednik zbornice, upravni odbor zbor-

nice in disciplinski organi (zbori matiãnih sekcij,

podpredsednik zbornice, upravni odbori matiãnih

sekcij, nadzorni odbor, komisija za statut in

poslovnik niso veã organi zbornice, vendar delu-

jejo nespremenjeno do konca mandata),
■ vpeljana so delovna telesa: odbori (nadzorni

odbor) ter stalne in zaãasne komisije,
■ predvidene so naslednje stalne komisije: komisi-

ja za statut in poslovnik, komisija za vpis v ime-

nik, komisija za strokovne izpite, komisija za izo-

braÏevanje, komisija za nateãaje,
■ skladno z doloãili ZGO-1 je dodano skupno koordi-

nacijsko telo IZS-ZAPS (Zbornice za arhitekturo

in prostor), in sicer kot skupno posvetovalno

telo, ki bo aktivno na podroãju izven javnih

pooblastil (kodeks poklicne etike, tarifni pogoji,

nateãaji, status poobla‰ãenega inÏenirja oz. arhi-

tekta, izobraÏevanja, …),
■ mandat predsednika zbornice je podalj‰an z

dveh na ‰tiri leta,

Upravni odbor IZS:

■ bo odloãal z 2/3 veãino (sedaj s konsenzom),
■ senat disciplinske komisije in sodi‰ãa bo tudi v

prihodnje triãlanski, vendar pa bo en ãlan senata

pravnik,

Matiãne sekcije:

■ matiãna sekcija ostaja strokovno samostojna

enota zbornice, ki ima po novem tri organe: zbor,

upravni odbor in strokovni svet (novost !),
■ zbor matiãne sekcije: sprejema akte matiãne

sekcije, obravnava akte zbornice, voli predsedni-

ka upravnega odbora matiãne sekcije, ãlane

skup‰ãine, predsednika in ãlane strokovnega

sveta matiãne sekcije, obravnava finanãni naãrt

matiãne sekcije in program dela matiãne sekcije,
■ zmanj‰an je upravni odbor matiãne sekcije:

sestavljajo ga predsednik in sedem ãlanov (prej

predsednik in enajst ãlanov), ãlani imajo lahko

izvoljenega namestnika,
■ strokovni svet matiãne sekcije je posvetovalni

organ matiãne sekcije, ki na poziv toÏilca zborni-

ce, upravnega odbora zbornice ali matiãne sekci-

je presoja o strokovnem delu ãlanov matiãne

sekcije (podaja predloge, izdaja mnenja, priporo-

ãila, ocene o kvaliteti opravljenega dela in oprav-

ljanju dela v skladu s kodeksom IZS, sestavlja ga

pet ãlanov (pogoj za ãlana: univerzitetna izobra-

zba in petnajst let izku‰enj)).

IzobraÏevanje:

■ na pobudo MOPE je vkljuãena vzpostavitev letne-

ga programa strokovnega izpopolnjevanja in

sistema spremljanja, potrjevanja in evidentiranja

strokovnega izpopolnjevanja (v okviru komisije

za izobraÏevanje),
■ dejavnost zbornice je s podroãja javnih poobla-

stil po ZGO-1 raz‰irjena ‰e na druge dejavnosti v

tesni povezavi z namenom ustanovitve zbornice

(izobraÏevanje, izdajanje knjig in revij, zaloÏni‰-

tvo, prirejanje razstav, kongresov, …).

Volitve:

■ Kandidata za funkcionarja lahko predlagajo trije

ãlani s podpisi (prej petnajst ãlanov z overjenimi

podpisi),
■ Predvidena je javna predstavitev kandidatov za

predsednika zbornice.

Ostalo:

■ Dodani so ãleni o prenehanju zbornice.
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V TEJ ·TEVILKI NA·EGA GLASILA SMO IMELI

NAMEN NA·EMU âLANSTVU PREDSTAVITI

NOVI PRAVILNIK O VSEBINI PROJEKTNE IN

TEHNIâNE DOKUMENTACIJE (V

NADALJEVANJU »PRAVILNIK«). PRAVILNIK

·E NI IZ·EL, ZATO LAHKO LE OPI·EMO

BISTVENE ZNAâILNOSTI, KI IZHAJAJO IZ

OSNUTKOV PRAVILNIKA, KI JE BIL DAN V

JAVNO RAZPRAVO, IN IZ NOVEJ·EGA

SODELOVANJA IZS PRI OBRAVNAVANJU

PRIPOMB, KI SMO JIH PRIPRAVILI.

N
e moremo pa mimo zgodovine nastajanja

tega Pravilnika. ZGO-1 je najavil, da bo

MOPE med drugimi pravilniki pripravil tudi

omenjenega. MOPE je izdelavo pravilnikov preko

javnega razpisa dodelil najugodnej‰im ponudni-

kom, kjer so reference igrale pomembno vlogo.

Tako je bila prva verzija Pravilnika izdelana sredi

leta 2003. MOPE je Ïe med izdelavo dajal pripombe

in usmerjal izdelavo. Tako je nastalo kar nekaj ver-

zij pravilnika, ki je kot osnovo vzel obstojeãi pra-

vilnik (po ZGO iz leta 1996), upo‰teval re‰itve iz

ZGO-1 ter vse re‰itve in pripombe, ki so izvirale iz

skoraj desetletne prakse pri uporabi dosedanjega

pravilnika. Na Pravilnik je dala pripombe tudi

posebna komisija, ki je v okviru Komisije za sis-

temske zakone delovala pri IZS. V zadnji verziji

Pravilnika je upo‰tevana veãina pripomb.

Po doloãenem zati‰ju smo izvedeli, da MOPE ni

zadovoljen z izdelanim Pravilnikom in da se je sam

lotil izdelave novega Pravilnika na popolnoma dru-

gaãnih osnovah. IZS je izrazil Ïeljo in priprav-

ljenost za sodelovanje pri nastajanju tez in osnov

za novi Pravilnik, vendar brez uspeha. Nikoli pa

tudi ni bila pripravljena uradna analiza dosedanje-

ga pravilnika, pravilnika, ki je nastal po naroãilu

MOPE, in analiza dosedanje prakse. Tak‰na verifici-

rana analiza, podkrepljena z mnenji praktikov, bi

prav gotovo omejila vrsto nesporazumov, ki so se

pojavili v zvezi z nastajanjem popolnoma novega

Pravilnika.

Po dalj‰em premoru, ko smo na IZS dobivali le

neuradne informacije o novih smereh pri izdelavi

Pravilnika in ko smo ponovili na‰ interes za sode-

lovanje, nas je MOPE na sestanku obvestil o novem

konceptu Pravilnika.

Osnovna teza je bila: »Pravilnik naj poda le mini-

malne zahteve, ki jih zahteva zakonodajalec, vse

ostalo naj se re‰uje s pogodbenim odnosom med

naroãnikom in projektantom«. 

Îe na to osnovno tezo so bile s strani IZS dane pri-

pombe, predvsem v smeri, da bo tak‰en Pravilnik

pustil preveã »sivih con« in bo re‰eval le zahteve

upravnega postopka, niã pa ne bo govoril o vsebi-

ni dokumentacije (tak‰en je naslov Pravilnika).

Predlog Pravilnika v tej fazi ‰e ni bil pripravljen, pa

tudi sodelovanje z IZS, kljub ponovno izreãeni

Ïelji, ni bilo vzpostavljeno.

V decembru lani so bili pripravljeni prvi osnutki

Pravilnika, ki so bili obravnavani v komisiji IZS, in

bili deleÏni precej‰nje kritike, tako v konceptual-

nem delu, kot v posameznih re‰itvah. Bile so pri-

pravljene obseÏne pripombe, ki so se nana‰ale

predvsem na naslednje kritiãne toãke:
■ celoten pravilnik je zasnovan predvsem z vidi-

ka, kako zadostiti zahtevam upravnega postop-

ka, predvsem v fazi PGD;
■ zasnovan je tako, da je koristnej‰i za upravne

delavce in manj za projektante;
■ omejen je na postopek in vrsto izjav o odgovor-

nosti projektantov, o vsebini pa ne pove prak-

tiãno niã;
■ celotna struktura je neprimerna, vrsta re‰itev

nesprejemljivih (npr. kako se izdela PID).

Na na‰e pripombe je MOPE obseÏno pisno odgovo-

ril, vendar je prevzel le nekatere na‰e pripombe,

saj oãitno vseh ni razumel.

Tako je bil izdelan predlog Pravilnika, ki je ‰el v

javno razpravo in upo‰teval le del s strani IZS pre-

dlaganih re‰itev. Tudi na ta Pravilnik je IZS dala

pripombe.

·ele po tem krogu pripomb je bilo vzpostavljeno

sodelovanje med MOPE in komisijo pri IZS. Iz teh

razgovorov (do sedaj so bili trije), kjer smo najprej

obrazloÏili na‰e pripombe, MOPE pa stali‰ãa, od

katerih ne odstopa, izhaja, da je moÏno upo‰tevati

marsikatero na‰o pripombo in da je ‰koda, da do

takega sodelovanja ni pri‰lo Ïe prej, saj bi odpra-

vilo marsikatero slabo voljo in verjetno skraj‰alo

ãas izdelave Pravilnika.
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Pravilnik o vsebini
projektne in tehniãne
dokumentacije
Pregled dosedanjega dela in stanje v zaãetku aprila
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Iz sedanjih razgovorov izhaja:
■ da MOPE vztraja na Pravilniku, ki bo doloãal

le minimalne zahteve, predvsem iz stali‰ãa

upravnega postopka in varovanja osnovnih

zahtev zakonodajalca, vse ostalo pa stvar

pogodbenih odnosov;
■ da sámo vsebino posameznih vrst doku-

mentacije in posameznih naãrtov Pravilnik

ne bo doloãal, bo pa nujno, da IZS pripravi

Navodila, ki bodo doloãala vsebino;
■ da bo Pravilnik doloãal vrsto izjav, pred-

vsem v PGD pa izpolnjevanje formularjev, ki

bodo dokazovali izpolnjevanje lokacijskih

pogojev in soglasij ter prikazali celotno kro-

nologijo pridobivanja soglasij;
■ da uvaja v dokumentacijo »vodilno mapo«,

kjer bodo (predvsem v PGD) zbrani osnovni

podatki o objektu, projektantih ter v prilo-

gah podatki o izpolnjevanju bistvenih zah-

tev, vezanih na lokacijo ter povzetek revizij-

skega poroãila;
■ da definira osnove revidiranja (zahteva le

revizijo bistvenih zahtev objekta), posku‰al

pa bo tudi uvesti koordinacijo med reviden-

ti, saj so zahteve za objekt vidne iz veã

naãrtov in ne le iz posameznega naãrta;
■ da doloãa, da morata tako projektna kot

tehniãna dokumentacija biti izdelana v slo-

venskem jeziku;
■ da bodo doloãene prve strani dokumentaci-

je in potrebne priloge za posamezno vrsto

dokumentacije, sestavo map in naãrtov,

doloãeno podpisovanje in izjavljanje.

Tukaj navedene re‰itve so zapisane le po raz-

govorih, ki jih je komisija IZS imela s priprav-

ljalci Pravilnika na MOPE in so neuradne, zato

lahko doÏivijo ‰e modifikacije.

Îal ugotavljamo, da je MOPE ponovno v ãasov-

ni stiski in da bomo skupaj teÏko na‰li potrebni

ãas, da bi lahko tvorno sodelovali pri pripravi

konãnega besedila.

Vsekakor pa Ïe sedaj lahko ugotovimo, da bo

Pravilnik prinesel vrsto novosti, predvsem pri

izdelavi PGD. Projektanti bomo morali prevzeti

kar nekaj administrativnih opravil z dokazo-

vanjem izpolnjevanja pogojev in pridobivanja

soglasij. Predvsem pa lahko ugotovimo, da je

IZS dobila novo zahtevno nalogo, da pripravi

Navodila, ki bodo definirala vsebino dokumen-

tacije za posamezne namene in za posamezne

naãrte. V teh Navodilih imamo ‰e nekaj moÏno-

sti, da pojasnimo ali dopolnimo Pravilnik, seve-

da le kot priporoãilo.

PRAVILNIK o poÏarni varnosti v
stavbah

5. ãlen

Iz opisa vsebine smernice mora biti povsem

jasno razvidno, da je osnovni poudarek na odda-

ljenosti med stavbami, posebne zahteve za

poÏarne lastnosti fasad in predelnih sten pa so

samo v primeru, ãe so odmiki manj‰i od zahte-

vanih. Zahteve za oddaljenost so odvisne od

namembnosti in velikosti stavbe, izvedbe fasade

(% okenskih povr‰in, materiali, iz katerih so

izvedene fasadne stene in obloÏni materiali…)

itd. Upo‰tevati je treba tudi zahteve za predelne

stene med objekti in poÏarne stene.

6. ãlen

Predlagam spremembo naslova 6. ãlena »Nosil-

nost in ‰irjenje ognja in dima po stavbi« v

»·irjenje poÏara po stavbi«. ·irjenje ognja in

dima je izraz, ki bolj natanãno opi‰e dogajanje,

vendar se v na‰i terminologiji ne uporablja. Bolj

se uporablja termin ‰irjenje poÏara. V tej smer-

nici ne bo govora o nosilnosti kot nosilnosti,

ampak o zahtevah za nosilnost konstrukcije v

zvezi s ‰irjenjem poÏara. Pri tem bodo poleg

zahtev za poÏarno odpornost nosilne konstruk-

cije podane tudi zahteve za gradbene elemente

na mejah poÏarnih sektorjev, evakuacijske poti,

fasadne elemente in nenosilne elemente.

8. ãlen

Zelo teÏko ali nemogoãe bo »preko palca« opre-

deliti merila, kje izvesti poÏarno javljanje in kje

ne.

9. ãlen

Zelo teÏko ali nemogoãe bo »preko palca« opre-

deliti merila, kje izvesti naprave za avtomatsko

ga‰enje: z vodo (sprinkler), s peno, s plini, delu-

ge sisteme, pr‰enje z vodo… in kje ne.

16. ãlen, odstavek (2)

V svetu se tako pri projektiranju poÏarne varno-

sti kot tudi pri splo‰nem projektiranju z alterna-

tivno metodo ne uporablja veã dikcija »zadnje

stanje gradbene tehnike« (zakaj gradbene ?),

ampak »performanãno projektiranje« ali »pro-

jektiranje z inÏenirskimi metodami«, za razliko

od »deem-to-satisfy« projektiranjem s klasiãni-

mi predpisi.

19. ãlen

Pravilnik ne spreminja nadzora v stavbah vgra-

jenih naprav in sIstemov za poÏarno za‰ãi-

to/varnost. Praksa tako v Sloveniji kot tudi v

drugih drÏavah kaÏe, da bi bilo treba spremeniti

nadzor in za podroãje vgrajenih izdelkov za

poÏarno za‰ãito oz. varstvo v stavbah izvesti

posebni nadzor.

22. ãlen

Spra‰ujem se, zakaj je treba v tem pravilniku

posebej navajati tehniãne pravilnike, ki bodo ‰e

vedno veljali.

Priloga 1

Oznake P1, P2 in P3 nimajo nobene zveze s skan-

dinavskimi oznakami poÏarne odpornosti kon-

strukcije. Ponovno predlagam oznake PZ1, PZ2 in

PZ3.

âe bomo izdelali novo verzijo pravilnika ali stan-

dard ali smernico, bo treba ta pravilnik spre-

meniti. Pri pregledu predloga pravilnika sem

ugotovil, da poÏarna varnost ni omenjena ne v

uvodu in ne v besedilu pravilnika. V celotnem

besedilu (uvod, pravilnik, obrazloÏitev doloãil

pravilnika) ni nikjer citiran noben zakon ali pra-

vilnik s podroãja poÏarne varnosti (npr. Zakon o

varstvu pred poÏarom ipd.). PoÏarna za‰ãita se

pojavi samo v obrazloÏitvi doloãb pravilnika k 5.

toãki pravilnika pri komentarju o vsebini var-

nostnega naãrta kot zadnja od vsebin VN v obli-
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ki besedila “ukrepi varstva pred poÏarom ter

oprema, naprave in sredstva za varstvo pred

poÏarom na gradbi‰ãu”.

Priloga 3.

Iz izkaza ni jasno razvidno, ali izkaz o naãrtovanih

in izvedenih ukrepih pripravi odgovorni vodja pro-

jekta ali odgovorni projektant poÏarne varnosti ali

tudi drugi projektanti.

PRAVILNIK TSG – 
Evakuacijske poti v stavbah

Pripombe na TSG sem Ïe dal kot ãlan ekipe, ki je

pripravljala predlog osnutka smernice.

Seznam izdanih tehniãnih smernic

4. ãlen

Pravilnik o tehniãnih normativih za varstvo visokih

objektov pred poÏarom je »slab«, vendar ‰e vedno

obravnava vse elemente poÏarne za‰ãite v visokih

objektih, od odmikov, razdelitve v poÏarne sektor-

je, izvedbe poÏarno odpornih elementov, evaku-

acijskih poti, naprav za ga‰enje itd. Podobne zah-

teve so navedene v pravilnikih: za skladi‰ãa vnet-

ljivih tekoãin, poÏarno in eksplozijsko za‰ãito

splo‰nih skladi‰ã, lakirnic in su‰ilnih naprav, livarn

itd., vendar pa se njihova uporabnost s tem 4. ãle-

nom ne ukinja.

Ni tudi jasno, zakaj se preneha uporabljati Pravil-

nik o tehniãnih normativih za hidrantno omreÏje

za ga‰enje poÏarov, ãe ‰e nismo pripravili novega.

Opomba:
TSG smernica »Naprave za ga‰enje in dostopne
poti« predvsem doloãa, katere naprave so potreb-
ne za gasilsko intervencijo v stavbah. Sklicuje se
na obstojeãe predpise, standarde in smernice.

Na Irskem in v Angliji nimajo t.i. tehniãnih predpi-
sov, ampak poÏarno varnost v stavbah urejajo z
»Approved document Fire Safety« in zelo velikim
‰tevilom BS standardov, ki so ali »klasiãni BS
standardi« ali »BS standardi – Code of practice«.

S spo‰tovanjem,

mag. Bojan Grm
univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.

Priloga:

Pripombe mag. Ale‰ Glavnik, univ. dipl. inÏ. str.,

ãlan Izpitne komisije za poÏarno varnost pri IZS

Na podlagi drugega odstavka 10. ãlena Zakona o

graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02) in 27.

ãlena v zvezi s 23. ãlenom Zakona o varstvu pred

poÏarom (Uradni list RS, ‰t. 71/93 in 87/01) izdaja

minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z

ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o poÏarni varnosti v stavbah
- pripombe Glavnik Ale‰ z dne 12. 2. 2004 -

Splo‰ni vtis o Pravilniku:

Pravilnik je napisan dovolj splo‰no, tako da zaja-

me vse vrste objektov. Pri tehniãnih smernicah bo

treba zadeve dobro konkretizirati, predvsem pa

napisati smernice jasno in pregledno, da bo moÏ-

no hitro poiskati Ïeleni odgovor.

I. SPLO·NE DOLOâBE

1. ãlen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik doloãa gradbene ukrepe, ki jih je

treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale tehniãne

zahteve za zagotovitev poÏarne varnosti s ciljem

omejitve ogroÏanja Ïivljenja in zdravja ljudi in

Ïivali v stavbah, uporabnikov sosednjih objektov

in posameznikov, ki se v ãasu poÏara nahajajo v

neposredni bliÏini stavb, omejitve ogroÏanja pre-

moÏenja in okolja ter omogoãanja uãinkovitega

ukrepanja gasilskih in re‰evalnih ekip, ki sodeluje-

jo pri prepreãitvi oziroma omejitvi posledic poÏa-

ra, ne da bi bilo po nepotrebnem ogroÏeno Ïivlje-

nje in zdravje njihovih ãlanov.

(2) Ta pravilnik velja za gradnjo novih stavb, re-

konstrukcije stavb ter nadomestne gradnje. Za

rekonstrukcije velja, ãe so dane tehniãne moÏno-

sti za dosego njegovih zahtev in ãe so upo‰tevani

pogoji varstva kulturne dedi‰ãine.

(3) âe so za katero od vrst stavb posamezne zah-

teve glede poÏarne varnosti doloãene s posebnim

predpisom, veljajo zanje tiste zahteve tega pravil-

nika, ki niso urejene s takim predpisom.

2. ãlen

(priloge)

Priloge 1 do 3 tega pravilnika so njegov sestavni

del.

3. ãlen

(dostopnost tehniãnih smernic in standardov)

(1) Tehniãne smernice, navedene v tem pravilniku,

so v obliki publikacij ter na elektronski naãin dos-

topne javnosti na ministrstvu, pristojnem za pro-

storske in gradbene zadeve. Seznam izdanih teh-

niãnih smernic se objavlja v Uradnem listu Repub-

like Slovenije.

(2) Standardi, navedeni v tem pravilniku, so dosto-

pni javnosti na slovenskem organu za standarde.

Vse navedene standarde v tem pravilniku bo

treba pravoãasno prevesti v sloven‰ãino, za kar je

pristojen SIST, ki pa trdi, da za prevode nima

zagotovljenih sredstev s strani MGD. Po drugi

strani pa se pri SIST radi pohvalijo, kako del sred-

stev pridobijo sami s prodajo standardov, pri tem

pa ne vidijo glavne trÏne ni‰e, saj bi prodaja pre-

vedenih standardov bila dosti bolj dobiãkonosna.

Predlagam, da se pripravi spisek teh standardov

in jih na tehniãnem odboru za Aktivno poÏarno

za‰ãito (TC APZ) na SIST, kjer sem predsednik tega

odbora, damo v prioritetno prevajanje. Sredstva

za prevode naj sredstva zagotovi MGD.

4. ãlen

(opredelitev izrazov)

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo na-

slednji pomen:

1. “gradbeni proizvod” je vsak proizvod oziroma

element, ki je izven gradbi‰ãa izdelan za trajno

vgraditev v stavbo in je dan v promet ob

upo‰tevanju predpisov o gradbenih proizvodih,

2. “del stavbe” (npr. stena, temelj, nosilec) je

vsak element, izdelan na gradbi‰ãu iz gradbe-

nih materialov oziroma iz gradbenih proizvo-

dov ob upo‰tevanju predpisov o graditvi objek-

tov,

3. “metode poÏarnega inÏenirstva” so inÏenirski

postopki, raãunske metode in raãunalni‰ka

orodja za oceno poÏarne nevarnosti, poteka

poÏara in njegovih posledic v odvisnosti od

namembnosti stavbe, naãrtovane tehnologije

ter naãrtovanih gradbenih, tehniãnih in organi-

zacijskih poÏarnovarnostnih ukrepov,

4. “normativni dokument” je predpis, standard,

tehniãna smernica, tehniãna specifikacija,

kodeks uveljavljenega ravnanja ali drug doku-

ment, ki doloãa pravila, smernice ali znaãilnosti

za dejavnosti ali njihove rezultate,

5. “enostavna stavba” je stavba, ki izpolnjuje

pogoje za enostavni objekt po Zakonu o gradi-

tvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02 – v nadalj-

njem besedilu: zakon).

(2) Izrazi s podroãja graditve stavb, ki niso opre-

deljeni v prej‰njem odstavku oziroma v prilogah

tega pravilnika, imajo pomen, kot je opredeljen v

zakonu oziroma v standardu SIST ISO 6707-1 Stav-

be in gradbeni inÏenirski objekti – Slovar – 1. del:

Splo‰ni izrazi.

(3) Izrazi s podroãja poÏarne varnosti, ki niso opre-

deljeni v prvem odstavku tega ãlena oziroma v pri-

logah tega pravilnika, imajo pomen, kot je opredel-

jen v Zakonu o varstvu pred poÏarom (Uradni list

RS, ‰t. 71/93 in 87/01 – izdaje Zakonov naj se ne

pi‰ejo, saj je treba v primeru spremembe Zakona

nato spremeniti tudi ta pravilnik) oziroma v seriji

standardov SIST ISO 8421 PoÏarna za‰ãita – Slovar.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ
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II. ZAHTEVE ZA VARNOST PRED POÎAROM

5. ãlen

(‰irjenje poÏara na sosednje objekte)

(1) Zunanje stene (je pod izrazom »stena« mi‰lje-

no tudi okno in/ali vrata? âe je, kje je to definira-

no?) in strehe stavb morajo biti projektirane in

izvedene iz takih gradbenih materialov oziroma

gradbenih proizvodov (v nadaljnjem besedilu:

gradbeni materiali) ter vzdrÏevane na tak naãin,

da, upo‰tevaje oddaljenost sosednjih gradbenih

objektov, za doloãen ãas prepreãujejo ‰irjenje

poÏara nanje.

(2) Loãilne stene med posameznimi stavbami

morajo biti projektirane in izvedene iz takih grad-

benih materialov ter vzdrÏevane na tak naãin, da

za doloãen ãas prepreãujejo ‰irjenje poÏara na

sosednje stavbe. Stavbe, zgrajene na terasah, in

vrstne hi‰e se ‰tejejo za loãene stavbe.

6. ãlen

(nosilnost ter ‰irjenje ognja in dima 

po stavbah)

(1) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in

vzdrÏevane tako, da ob poÏaru njihova nosilna

konstrukcija doloãen ãas ohrani potrebno nosil-

nost.

(2) Stavbe morajo biti razdeljene v poÏarne in

dimne sektorje, ãe je to nujno za prepreãitev hit-

rega ‰irjenja ognja in dima znotraj njih. Projekti-

rati, graditi in vzdrÏevati jih je treba tako, da se v

najveãji moÏni meri prepreãi hitro ‰irjenje ognja

in dima po vertikalnih oziroma horizontalnih

povezavah. Razdelitev v poÏarne oziroma dimne

sektorje in njihova velikost je odvisna od:
■ namembnosti stavbe,
■ velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti

posamezne stavbe,
■ tehnolo‰kega postopka, ki poteka v stavbi, ter

od vrste in koliãine gorljivih snovi, ki se naha-

jajo v stavbi,
■ vgrajenih oziroma postavljenih sistemov in

opreme za ga‰enje, ter
■ drugih izvedenih poÏarnovarnostnih ukrepov.

(3) Za prepreãitev hitrega ‰irjenja ognja in dima

po stavbi morajo biti izdelani taki gradbeni ele-

menti in uporabljeni taki gradbeni materiali, ki:
■ se teÏko vÏgejo,
■ v primeru vÏiga oddajajo nizke koliãine toplote

in dima, in
■ prepreãujejo hitro ‰irjenje ognja in dima po

povr‰ini.

7. ãlen

(evakuacijske poti)

Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdr-

Ïevane tako, da je ob poÏaru na voljo zadostno

‰tevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in

izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogoãajo

uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.

8. ãlen

(sistemi za javljanje in alarmiranje)

âe je glede na namembnost in velikost stavbe ter

glede na naãrtovane ukrepe varstva pred poÏa-

rom za zagotovitev hitre in varne evakuacije upo-

rabnikov stavbe to nujno, morajo biti v stavbi

vgrajeni sistemi za poÏarno javljanje in alarmira-

nje.

9. ãlen

(naprave za ga‰enje in dostopne poti)

(1) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in

vzdrÏevane tako, da so ob poÏaru zagotovljene:
■ naprave in oprema za ga‰enje zaãetnih poÏa-

rov s strani uporabnikov,
■ naprave in instalacije za ga‰enje s strani gasil-

cev,
■ poti za neoviran dostop gasilcev za ga‰enje in

re‰evanje v stavbi.

(2) âe je glede na namembnost in velikost stavbe

za zagotovitev potrebne varnosti to potrebno,

morajo biti v stavbi vgrajeni ustrezni sistemi za

avtomatsko ga‰enje poÏara.

III. NAâINI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV

10. ãlen

(izdaja in uporaba tehniãnih smernic)

(1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene

zadeve, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za

dajanje gradbenih proizvodov v promet, nasled-

nje tehniãne smernice:
■ “·irjenje poÏara na sosednje stavbe” (tehniãna

smernica, ki obravnava zahteve iz 5. ãlena

tega pravilnika),
■ “Nosilnost ter ‰irjenje poÏara in dima po stav-

bah” (tehniãna smernica, ki obravnava zahte-

ve iz 6. ãlena tega pravilnika) – predlagam raj‰i

smernici:

– nosilnost in ‰irjenje poÏara in dima po stav-

bah,

– naprave za odvod dima in toplote (naravne,

mehanske),
■ “Evakuacijske poti” (tehniãna smernica, ki

obravnava zahteve iz 7. ãlena tega pravilnika),
■ “Sistemi za javljanje in alarmiranje” (tehniãna

smernica, ki obravnava zahteve iz 8. ãlena

tega pravilnika),
■ “Naprave za ga‰enje in dostopne poti” (tehniã-

na smernica, ki obravnava zahteve iz 9. ãlena

tega pravilnika) – mislim, da naprave za ga‰e-

nje niso zdruÏljive z dostopnimi potmi, zato

predlagam loãitev v smernice, kot je navedeno

v alinejah 9. ãlena ter dodatno za avtomatsko

ga‰enje:

– naprave in oprema za ga‰enje zaãetnih

poÏarov s strani uporabnikov,

– naprave in instalacije za ga‰enje s strani

gasilcev,

– poti za neoviran dostop gasilcev za ga‰enje

in re‰evanje v stavbi,

– sistemi za avtomatsko ga‰enje poÏara.

(2) âe so pri projektiranju, gradnji in vzdrÏevanju

stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma

re‰itve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), ki so nave-

deni v tehniãnih smernicah iz prej‰njega odstavka,

velja domneva, da so izpolnjene vse zahteve za

varnost pred poÏarom iz tega pravilnika.

11. ãlen

(uporaba drugih ukrepov)

Pri projektiranju, gradnji in vzdrÏevanju stavb se

smejo, namesto ukrepov, ki so navedeni v tehniã-

nih smernicah iz prej‰njega ãlena, uporabiti ukre-

pi, vsebovani v drugih normativnih dokumentih

oziroma ukrepi, ki temeljijo na izraãunih v okviru

metod poÏarnega inÏenirstva (zadnje stanje grad-

bene tehnike v smislu toãke 3.1., prvega odstavka

2. ãlena zakona). Zagotavljanje izpolnjenosti zah-

tev za varnost pred poÏarom v smislu tega pravil-

nika se v takem primeru izvede v skladu z drugim

odstavkom 15. ãlena tega pravilnika.

12. ãlen

(razvrstitev stavb glede poÏarne zahtevnosti)

(1) V tehniãnih smernicah iz 10. ãlena tega pravil-

nika se doloãi posamezne ukrepe v odvisnosti od

poÏarne zahtevnosti stavb v skladu z njihovo raz-

vrstitvijo iz priloge 1 tega pravilnika.

(2) Kadar je stavba sestavljena iz veã poÏarno

razliãno zahtevnih delov, se jo razvrsti z upo‰te-

vanjem poÏarno najbolj zahtevnega dela stavbe.

13. ãlen

(poÏarna klasifikacija gradbenih materialov in

stavb ter delov stavb)

(1) V tehniãnih smernicah iz 10. ãlena tega pravil-

nika se doloãi zahtevane poÏarne lastnosti grad-

benih materialov glede na mesto njihove vgradi-

tve skladno s predpisi o poÏarni klasifikaciji grad-

benih proizvodov.

(2) V tehniãnih smernicah iz 10. ãlena tega pravil-

nika se doloãi zahtevane poÏarne lastnosti stavb

oziroma delov stavb v skladu s poÏarno klasifika-

cijo iz priloge 2 tega pravilnika. f



IV. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

14. ãlen

(‰tudija poÏarne varnosti, posamezni naãrti in

izkaz poÏarne varnosti stavbe)

(1) Doseganje predpisane ravni poÏarne varnosti

po tem pravilniku za poÏarno zahtevne in poÏarno

zelo zahtevne stavbe iz priloge 1 tega pravilnika

mora izhajati iz ‰tudije poÏarne varnosti, izdelane

v skladu s predpisi o ‰tudiji poÏarne varnosti, in iz

posameznih naãrtov, navedenih v toãkah 1 – 9 dru-

gega odstavka 36. ãlena zakona (ukrepe, ki jih

predpi‰e ·PV, morajo predvsem upo‰tevati vsi

naãrtovalci – odgovorni projektanti posameznih

naãrtov; zgolj navedba ukrepov v ·PV ‰e ni dovolj

za pridobitev gradbenega dovoljenja). ·tudija

poÏarne varnosti in ustrezni naãrti iz 36. in 58.

ãlena zakona so sestavni del projekta za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja.

(2) Doseganje predpisane ravni poÏarne varnosti

po tem pravilniku za poÏarno manj zahtevne stav-

be iz priloge 1 tega pravilnika mora izhajati iz

posameznih naãrtov, navedenih v toãkah 1 – 9 dru-

gega odstavka 36. ãlena zakona. Ti naãrti so

sestavni del projekta za izvedbo (ti naãrti so

sestavni del PGD in ne PZI, kot je navedeno).

Vpra‰anje za (1) in (2): Kaj pa pri izdelavi PZI in

PID? Ali takrat ni treba upo‰tevati predpisane

ravni poÏarne varnosti? Predlagam, da so ·PV in

naãrti iz 36. ãlena zakona sestavni del PGD, PZI in

PID. V kolikor to ne bo jasno napisano, potem bo

spet izmikanje. Danes ni bistven problem v ukre-

pih za zagotavljanje ustrezne poÏarne varnosti,

temveã v izvedbi teh ukrepov. Na terenu se sre-

ãujemo z neustreznimi PZI in neustreznim

znanjem nadzornikov drugih strok. Ker se objekt

izvaja po PZI, kjer pa o poÏarni varnosti ni kaj

dosti niti napisanega niti narisanega, detajli pa

sploh niso obdelani, potem tudi izvedba ne »vgra-

di« ustrezne poÏarne varnosti.

Pripombe na pprriillooggoo 11:

Zakaj niso zajete vse stavbe po Uredbi o uvedbi in

uporabi enotne klasifikacije …? Ali to pomeni, da

za preostale oddelke in skupine stavb ta pravilnik

ne velja? Manjkajo (mogoãe sem ‰e kaj spregle-

dal):

oddelki: 23

skupine: 113, 230

razredi: 1120, 1230, 1261, 1262, 1263, 1265, 1274, 2302,

2303, 2304

Pripombe na pprriillooggoo 33:

Podati navodila, kaj se kam vpisuje. Meni ni jasno,

ali pri ukrepih (kolone 2 in 3) napi‰e‰ le »DA« ali

jih tudi opi‰e‰ (ãe jih opi‰e‰, potem navesti, kako)

ali poda‰ celo npr. odmik od sosednje stavbe.

V veãini primerov ni moÏno vpisati samo enega

podatka, saj npr, za »poÏarno odpornost nosilne

konstrukcije« v stavbi, ki je velika, lahko velja veã

moÏnosti (npr. R60 ali R90). Podobno velja tudi za

nekatere ostale rubrike.

Zaradi laÏjega razumevanja naj se pripravi vzorec

za eno stavbo, npr. veãstanovanjsko, da se na pri-

meru vidi, kako naj bi se ta priloga izpolnila.

(3) Povzetek vsebine strokovnega dela ‰tudije

poÏarne varnosti oziroma naãrtov iz prej‰njega

odstavka, ki se nana‰ajo na poÏarno varnost,

mora biti naveden v obrazcu “Izkaz poÏarne var-

nosti stavbe” iz priloge 3 tega pravilnika. Izpolnjen

obrazec (stolpec “naãrtovani ukrepi”) je obvezen

del projektne dokumentacije za pridobitev grad-

benega dovoljenja (dodati:) za vse vrste objektov.

Stolpec “izvedeni ukrepi” izpolni odgovorni pro-

jektant (dodati:) poÏarne varnosti ob zakljuãku

gradnje, ki s podpisom obrazca potrdi, da stavba

izpolnjuje vse zahteve tega pravilnika. ·tudija

poÏarne varnosti oziroma naãrti (dodati:) PGD in

PZI morajo biti v ãasu gradnje za potrebe gradbe-

nega in in‰pekcijskega nadzora na voljo na gradbi-

‰ãu.

Komentar: Za nadzor za objekte P2 in P3 bi obve-

zno moral biti tudi nadzor strokovne osebe, ki ima

opravljen strokovni izpit iz poÏarne varnosti (to so

danes vsi izdelovalci ·PV).

(4) Izkaz poÏarne varnosti stavbe je obvezna prilo-

ga dokazila o zanesljivosti objekta iz 92. ãlena

zakona.

15. ãlen

(pogoji za izdelavo ‰tudije poÏarne varnosti

oziroma posameznih naãrtov)

(1) ·tudijo poÏarne varnosti iz prvega odstavka

prej‰njega ãlena sme izdelati odgovorni projek-

tant, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo

‰tudijo poÏarne varnosti.

(2) Posamezne naãrte iz (dodati:) prvega in druge-

ga odstavka prej‰njega ãlena sme izdelati odgo-

vorni projektant, ki je vpisan v imenik iz drugega

odstavka 45. ãlena zakona in ima opravljen poseb-

ni ali dopolnilni izpit iz arhitekturnega ali iz teh-

niãnega projektiranja.

16. ãlen

(obveznost revizije)

(1) Za projektno dokumentacijo, ki se nana‰a na

poÏarno zelo zahtevno stavbo, je obvezna revizija.

Revizija je zahtevana v ZGO-1, zato je 1. odsta-

vek tega ãlena tega pravilnika v nasprotju z

ZGO-1. Revizija je predpisana za vse zzaahhtteevvnnee

oobbjjeekkttee ppoo ZZGGOO--11 in ne le za tiste, ki se nana‰ajo

na ppooÏÏaarrnnoo zzeelloo zzaahhtteevvnnoo ssttaavvbboo. Kateri pa so po

ZGO-1 zahtevni objekti, pa je jasno napisano v

PPrraavviillnniikkuu oo vvrrssttaahh zzaahhtteevvnniihh,, mmaannjj zzaahhtteevvnniihh iinn
eennoossttaavvnniihh oobbjjeekkttoovv,, oo ppooggoojjiihh …… (Ur.l. RS 114/03)

in ta pravilnik velja. V primeru tega pravilnika

torej ne moremo predpisati nekih drugih objek-

tov, za katere bi se delala revizija. Lahko pa

pojem revizije raz‰irimo ‰e na nekatere druge

objekte, ki pa so lahko vsi poÏarno zelo zahtev-

ni, v kolikor presegajo merila za zahtevne

objekte po ZGO-1.

(2) Revizija projektne dokumentacije je obvezna

tudi v primeru, ãe se pri projektiranju poÏarno

manj zahtevne (dodati:) ali zahtevne stavbe (z

izjemo enostavne stavbe) uporabljajo ukrepi iz

zadnjega stanja gradbene tehnike. Z revizijo je

treba potrditi, da predloÏeni projekt zagotavlja

vsaj enako stopnjo varnosti pred poÏarom kot

projekt, pripravljen z uporabo tehniãnih smernic iz

10. ãlena tega pravilnika.

17. ãlen

(vsebina dokumentacije za soglasodajalca –

katerega izmed 206. ãlena ZGO-1?)

Predlagam, da se opredeli, za katere soglasodajal-

ce to velja. Vsekakor to ni potrebno za vse sogla-

sodajalce iz 206. ãlena zakona, saj je za ostale to

povsem nepomembno. Kot »soglasodajalec« se

naj definira »soglasje na podlagi Zakona o var-

stvu pred poÏarom in Zakona o eksplozivnih

snoveh, vnetljivih tekoãinah ter plinih«. V koli-

kor pa bo ta ãlen veljal splo‰no, bo to pomenilo, da

moramo tudi za pridobitev elektro ali Telekom

soglasja definirati vse poÏarne karakteristike, kar

pa ni smiselno.

(1) VloÏnik zahteve za doloãitev projektnih pogo-

jev v smislu 50. ãlena zakona mora v priloÏeni

idejni zasnovi navesti ali bo projekt izdelan na

podlagi tehniãnih smernic iz 10. ãlena tega pravil-

nika ali pa (kraj‰e:) na osnovi ukrepov iz 11. ãlena.

(ostali tekst se bri‰e) bo izdelan na podlagi ukre-

pov, vsebovanih v drugih normativnih dokumentih

oziroma ukrepov, ki temeljijo na izraãunih v okviru

metod poÏarnega inÏenirstva.

(2) âe se v projektu uporabijo ukrepi, ki temeljijo

na izraãunih v okviru metod poÏarnega inÏenir-

stva, mora idejna zasnova vsebovati natanãen

opis vseh bistvenih predpostavk, na podlagi

katerih je projektant pri‰el do predlaganih re‰itev.

Definirati je treba pojem »bistvene postavke«,

sicer bo to vsak delal po svoje.

(3) Za del naãrta oziroma projekta, ki ga je po 50.

ãlenu zakona treba priloÏiti zahtevi za izdajo

soglasja ‰teje, kadar gre za poÏarno zahtevne ali

poÏarno zelo zahtevne stavbe, ‰tudijo poÏarne

varnosti in izkaz poÏarne varnosti, za poÏarno

manj zahtevne stavbe pa izkaz o poÏarni varnosti

stavb. Na zahtevo soglasodajalca morajo biti prilo-

Ïeni tudi tisti deli projekta, ki dokazujejo upo‰teva-

nje v ‰tudiji oziroma izkazu naãrtovanih ukrepov.
(4) âe je za projektno dokumentacijo obvezna

revizija, soglasodajalec praviloma ne doloãi pro-

jektnih pogojev (to lahko velja le za poÏarno

soglasje, saj so pri drugih projektni pogoji ‰e kako

potrebni, npr. kje je dovod vode, dovoz na glavno

cesto, …), pri izdaji soglasja pa se omeji na preve-

ritev ali je bila opravljena predpisana revizija.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ
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V. NADZOR

18. ãlen

(in‰pekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem doloãb tega pravilnika

izvajajo in‰pektorji, pristojni za varstvo pred

poÏarom. (Kaj pa nadzor nad izvajanjem del, ki

spadajo pod ZGO-1 in se nana‰ajo na poÏarno var-

nost? Ta nadzor bi morali opravljati in‰pektorji

MOPE. V mislih imam detajle prehodov instalacij,

nosilnosti konstrukcij, … na kar se poÏarni in‰pek-

torji ne spoznajo. Analiza 20 veãjih objektov, ki jo

je naredilo zdruÏenje SZPV, je pokazala, da veãina

od pregledanih objektov (Kazino Nova Gorica,

Leclerc, Europark MB, …) sploh nima pravilno izve-

denih ukrepov poÏarne varnosti. Predlagam, da se

priloÏi rezultate te analize.

âe pogledamo npr. NFPA ali ·vicarske smernice,

potem vidimo, da so prikazani vsi detajli gradbene

in instalacijske izvedbe. Ali lahko to nadzira

poÏarni i‰pektor? Mislim, da ne.

19. ãlen

(gradbeni nadzor)

Zaradi zagotovitve uãinkovitega gradbenega nad-

zora v smislu 88. ãlena zakona, mora izvajalec pri-

stojnega odgovornega nadzornika pravoãasno

obvestiti o ãasu zaãetka in o predvidenem ãasu

izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko

bistveno vplivajo na izpolnitev tehniãnih zahtev iz

tega pravilnika. Odgovorni nadzornik (dodati:) za

poÏarno varnost je dolÏan neposredno nadzoro-

vati skladnost izvajanih del s projektom za izved-

bo in v gradbeni dnevnik vpisovati ãas svoje pri-

sotnosti na gradbi‰ãu in svoje ugotovitve glede

poteka opisanih gradbenih del.

Komentar: Za nadzor za objekte P2 in P3 bi obve-

zno moral biti tudi nadzor strokovne osebe, ki ima

opravljen strokovni izpit iz poÏarne varnosti (to

so danes vsi izdelovalci ·PV). Za nadzor poÏarne

varnosti ni dovolj strokovni izpit za gradbeno

stroko ali strojno itd, temveã so za to potrebna

posebna znanja in obstaja tudi posebni strokovn

izpit.

Predlagam, da lahko nadzor v smislu 88. ãlena

zakona za objekte P2 in P3 opravlja le odgovorni

nadzornik, ki ima strokovni izpit iz poÏarne varno-

sti.

VI. PREHODNE IN KONâNE DOLOâBE

20. ãlen

(zaãetek uporabe nekaterih doloãb pravilnika)

Doloãbe 10., 11. in drugega odstavka 16. ãlena tega

pravilnika se zaãnejo uporabljati z dnem, doloãe-

nim v seznamu izdanih tehniãnih smernic iz 12.

ãlena zakona. Vsakokratni (delni) seznam izdanih

tehniãnih smernic doloãi prehodno obdobje za

zaãetek uporabe posamezne tehniãne smernice in

datum prenehanja veljavnosti predpisov, ki bodo

nadome‰ãeni z ustrezno tehniãno smernico.

Katere ukrepe pa naj upo‰tevajo odg. projektanti

posameznih naãrtov v smislu 2. odstavka 14. ãlena

do izdaje vseh tehniãnih smernic iz 10. ãlena?

Ker nimajo potrebnih znanj in ker v RS tudi ni

ustrezne strokovne literature, predlagam, da si

naj dobijo mnenje izdelovalcev ·PV, ki imajo ustre-

zno strokovno znanje.

21. ãlen

(izdelava projektov po Ïe sklenjenih 

pogodbah)

Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega

dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo

in projekti izvedenih del, za katerih izdelavo so

bile pogodbe sklenjene pred zaãetkom uporabe

posamezne tehniãne smernice, se izdelajo po

dosedanjih predpisih, ob upo‰tevanju dolÏnosti

zagotovitve izpolnjenosti tehniãnih zahtev iz II.

poglavja tega pravilnika.

22. ãlen

(veljavnost predpisov)

Do razveljavitve ostanejo v veljavi oziroma v upo-

rabi naslednji predpisi, ãe niso v nasprotju z

doloãbami tega pravilnika (kdo bo definiral, »ãe

niso v nasprotju«? Predlagam, da se jasno navede

vse ãlene vseh spodaj navedenih pravilnikov,

kateri so v nasprotju s tem pravilnikom in se to na

tem mestu tudi napi‰e. âe tak‰nih ãlenov ni,

potem to opozorilo ni potrebno):
■ Pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja

(Uradni list SFRJ, ‰t. 45/67),
■ Pravilnik o tehniãnih predpisih o strelovodih

(Uradni list SFRJ, ‰t. 13/68),
■ Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekoãine

ter o uskladi‰ãenju in pretakanju vnetljivih

tekoãin (Uradni list SFRJ, ‰t. 20/71),
■ Pravilnik o gradnji postaj za preskrbo motornih

vozil z gorivom in o uskladi‰ãenju in pretakanju

goriva (Uradni list SFRJ, ‰t. 27/71),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih in pogojih za

projektiranje in izvajanje elektriãnih postrojev

v prostorih, v katerih se dela z eksplozivi

(Uradni list SFRJ, ‰t. 17/74),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za naprave za

avtomatiãno zapiranje protipoÏarnih vrat ali

loput (Uradni list SFRJ, ‰t. 35/80),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za sisteme za

odvod dima in toplote, nastalih pri poÏaru

(Uradni list SFRJ, ‰t. 45/83),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za varstvo

visokih objektov pred poÏarom (Uradni list

SFRJ, ‰t. 7/84),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za poÏarno in

eksplozijsko za‰ãito skladi‰ã (Uradni list SFRJ,

‰t. 24/87),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za nizkonape-

tostne elektriãne instalacije (Uradni list SFRJ,

‰t. 53/88),

■ Pravilnik o tehniãnih normativih za ventilacij-

ske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ,

‰t. 38/89),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za projektira-

nje, graditev, obratovanje in vzdrÏevanje plin-

skih kotlovnic (Uradni list SFRJ, ‰t. 10/90),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za varstvo

elektroenergetskih postrojev in naprav pred

poÏarom (Uradni list SFRJ, ‰t. 74/90),
■ Pravilnik o tehniãnih normativih za hidrantno

omreÏje za ga‰enje poÏarov (Uradni list SFRJ,

‰t. 30/91),
■ Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, ‰t.

89/99),
■ Pravilnik o doloãitvi pogojev, ki jih morajo

izpolnjevati rezervoarji, namenjeni skladi‰ãenju

naftnih derivatov za drÏavne blagovne rezerve

(Uradni list RS, ‰t. 53/02)
■ Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neovira-

nega dostopa, vstopa in uporabe objektov v

javni rabi ter veãstanovanjskih stavb (Uradni

list RS, ‰t. 97/03).

23. ãlen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha vel-

jati Pravilnik o poÏarnovarnostnih zahtevah, ki jih

je potrebno upo‰tevati pri izdelavi prostorskega

izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji,

rekonstrukciji in vzdrÏevanju objektov (Uradni list

SRS, ‰t. 42/85).

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha

veljati 1. toãka 1. ãlena Pravilnika o metodologiji za

ugotavljanje ocene poÏarne ogroÏenosti (Uradni

list RS, ‰t. 70/96).

24. ãlen

(zaãetek veljavnosti)

Ta pravilnik zaãne veljati tri mesece po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Janez Kopaã
Minister za okolje, prostor in energijo

Sogla‰am!
dr. Anton Grizold
Minister za obrambo

EVA: 2004-2511-0025

·t. 351-07-28/2002

Ljubljana, dne 29. januar 2004 f
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I. Enostavne stavbe vse enostavne stavbe - -

II. 111 – Enostanovanjske stavbe
112 – Veãstanovanjske stavbe

Stavbe z manj kot 10 stanovanji oziroma
samostojne stavbe.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe z veã kot 200 stanovanj ali koto
zadnje etaÏe veã kot od 22 m od tal3 ali
bruto tlorisno povr‰ino4 vseh prostorov
veãjo od 5.000 m2.

III. 12111 – Hotelske in podobne stavbe za kratko-
trajno nastanitev
1212 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev
113 – Stanovanjske stavbe za posebne namene
1274 (del) – Druge nestanovanjske stavbe, ki
niso uvr‰ãene drugje (voja‰nice, stavbe za
nastanitev policistov, gasilcev) 

Pritliãne ali enonadstropne stavbe brez
bivalnih ali delovnih prostorov v kleti, kjer
lahko biva, dela ali je nastanjenih manj kot
20 ljudi, oziroma stavbe, kjer je lahko v
nadstropju manj kot 100 ljudi.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih veã kot 300 ljudi ali koto
zadnje etaÏe veã kot od 22 m od tal ali
bruto tlorisno povr‰ino vseh prostorov
veãjo od 5.000 m2.

IV. 1264 – Stavbe za zdravstvo
1274 (del) – Druge nestanovanjske stavbe, ki
niso uvr‰ãene drugje (prevzgojni domovi,
zapori)

Pritliãne ali enonadstropne stavbe brez
bivalnih ali delovnih prostorov v kleti, kjer
lahko v nadstropju biva, dela ali je nasta-
njenih manj kot 100 ljudi, stavbe, katerih
najvi‰ji zgrajen del ni veã kot 10 m nad tere-
nom ali stavbe, ki imajo uporabno povr‰ino
vseh prostorov manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih veã kot 200 ljudi ali koto
zadnje etaÏe veã kot od 22 m od tal ali
bruto tlorisno povr‰ino vseh prostorov
veãjo od 2.500 m2.

V. 122 – Upravne in pisarni‰ke stavbe Pritliãne ali enonadstropne stavbe brez
delovnih prostorov v kleti, kjer lahko v
nadstropju dela ali se nahaja manj kot 100
ljudi, stavbe, katerih najvi‰ji zgrajen del ni
veã kot 10 m nad terenom oziroma stavbe,
ki imajo bruto tlorisno povr‰ino vseh pro-
storov manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe, kjer lahko dela oziroma se lahko
nahaja veã kot 400 ljudi ali koto zadnje
etaÏe veã kot od 22 m od tal ali bruto
tlorisno povr‰ino vseh prostorov veãjo od
5.000 m2.

VI. 12112 – Gostilne, restavracije in toãilnice
123 – Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
1241 – Postaje, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
1261 – Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 – Muzeji in knjiÏnice
1263 – stavbe za izobraÏevanje in znanstveno-
raziskovalno delo
1265 – ·portne dvorane
1272 – Stavbe za opravljanje verskih obredov,
pokopali‰ke stavbe
1273 – Kulturni spomeniki

Pritliãne ali enonadstropne stavbe brez
delovnih prostorov v kleti, kjer lahko v
nadstropju dela ali se nahaja manj kot 100
ljudi, stavbe, katerih najvi‰ji zgrajen del ni
veã kot 10 m nad terenom oziroma stavbe,
ki imajo uporabno povr‰ino vseh prostorov
manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe, kjer lahko dela oziroma se lahko
nahaja veã kot 2000 ljudi ali koto zadnje
etaÏe veã kot od 22 m od tal ali bruto
tlorisno povr‰ino vseh prostorov veãjo od
5.000 m2.

VII. 1242 – GaraÏne stavbe Pritliãne stavbe z bruto tlorisno povr‰ino
manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe z bruto tlorisno povr‰ino vseh pro-
storov veãjo od 1.000 m2.

VIII. 125 – Industrijske stavbe in skladi‰ãa Pritliãne ali enonadstropne stavbe, ki niso
namenjene proizvodnji, skladi‰ãenju ali
delu z nevarnimi snovmi, brez delovnih
prostorov v kleti, kjer lahko v nadstropju
dela ali se nahaja manj kot 100 ljudi, stav-
be, katerih najvi‰ji zgrajen del ni veã kot 10
m nad terenom oziroma stavbe, ki imajo
bruto tlorisno povr‰ino vseh prostorov
manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za P1
in ne dosegajo nobenega od meril za P3.

Stavbe v katerih se proizvajajo, uporabljajo
ali skladi‰ãijo lahko vnetljive oziroma eks-
plozijsko nevarne snovi, s kapaciteto veã
kot 1.000 ton oziroma 200 m3 snovi. Stavbe
z bruto tlorisno povr‰ino vseh prostorov
veãjo od 10.000 m2.
Skladi‰ãa lahkega kurilnega olja in diesel
goriva nad s kapaciteto nad 20.000 m3

Skladi‰ãa za lahko vnetljive tekoãine nad s
kapaciteto nad 5.000 m3 Skladi‰ãa s povr‰i-
no nad 3.000 m2.
Stavbe za proizvodnjo in skladi‰ãenje eks-
plozivov5.

IX. 1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe
1274 (del) – Druge nestanovanjske stavbe, ki
niso uvr‰ãene drugje (nadstre‰nice za potni-
ke na avtobusnih in drugih postajali‰ãih,
javne sanitarije in podobno) 

Pritliãne ali enonadstropne stavbe brez
delovnih prostorov v kleti, kjer lahko v
nadstropju dela manj kot 100 ljudi, stavbe,
katerih najvi‰ji zgrajen del ni veã kot 10 m
nad terenom oziroma stavbe, ki imajo
bruto tlorisno povr‰ino vseh prostorov
manj‰o od 600 m2.

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo za
P1.

Oznaka
skupine
stavb1 Sestava skupine stavb2

PoÏarno manj zahtevne stavbe
(P1)

PoÏarno zahtevne stavbe 

(P2)
PoÏarno zelo zahtevne stavbe
(P3)

Priloga 1: RAZVRSTITEV STAVB GLEDE NA POÎARNO ZAHTEVNOST

1 Oznaka skupine, s katero se oznaãuje tiste vrste stavb, ki sodijo v isto poÏarno skupino
2 Skupine stavb so sestavljene iz doloãenih vrst stavb, kot so opredeljene v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov

in o doloãitvi objektov drÏavnega pomena
3 Za koto tal se ‰teje najniÏja toãka stika med tlemi in stavbo.
4 Bruto tlorisna povr‰ina je tista povr‰ina, ki je kot tak‰na opredeljena v toãki 5.1.3. standarda SIST ISO 9836.
5 Eksplozivi so vse tiste snovi, ki jih kot tak‰ne opredeljuje Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, ‰t. 96/02)

f
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1. Pri opredelitvi zahtev, povezanih s poÏarno od-

pornostjo stavbe oziroma posameznega dela

stavbe, je treba uporabiti naslednja merila:
■ nosilnost (R), ki v minutah oznaãuje odpor-

nost nosilnega dela stavbe proti zru‰itvi,
■ celovitost (E), ki v minutah oznaãuje odpor-

nost dela stavbe s funkcijo poÏarnega loãe-

vanja proti vdoru ognja, dima in vroãih pli-

nov
■ izolativnost (I), ki v minutah oznaãuje

odpornost dela stavbe s funkcijo poÏarnega

loãevanja proti prenosu prekomerne vroãi-

ne.

2. Merila iz prej‰nje toãke je treba podati na

naslednji naãin:

2.1  Nosilni deli stavbe
■ REI: minimalni ãas, v katerem morajo biti

izpolnjena vsa merila (nosilnost, celovitost

in izolativnost),
■ RE: minimalni ãas, v katerem morata biti

izpolnjeni merili nosilnosti in celovitosti,
■ R: minimalni ãas, v katerem mora biti izpol-

njeno merilo nosilnosti.

2.2  Nenosilni deli stavbe
■ EI: minimalni ãas, v katerem morata biti

izpolnjeni merili celovitosti in izolativnosti,
■ E: minimalni ãas, v katerem mora biti izpol-

njeno merilo celovitosti.

3. Minimalni ãas iz prej‰nje toãke je treba doloãi-

ti v enem od naslednjih ãasovnih obdobij: 15,

20, 30, 45, 60, 90, 120, 240, 360.

Zgoraj opisani naãin omogoãa naslednje moÏne

zapise poÏarne odpornosti: REI 15, REI 30, REI 45,

… RE 15, RE 30, … R 15, R 30, …Navedeno pomeni,

da je treba del stavbe z nosilnostjo 155 minut,

celovitostjo 80 minut in toplotno izolativnostjo

42 minut klasificirati kot R 120/ RE/60 in REI/30

oziroma, da je treba del stavbe z nosilnostjo 70

minut in celovitostjo 35 minut klasificirati kot R

60/ RE 30.

4. Merila iz 1. toãke te priloge se lahko dopolnijo z

naslednjimi pomoÏnimi merili:
■ toplotno sevanje (W), kadar je izolativnost

nadzorovana na podlagi oddanega toplot-

nega sevanja,
■ mehanska trdnost (M), kadar pridejo v

po‰tev doloãena mehanske obremenitve,
■ samozapiranje (C), ãe gre za obravnavo vrat

s samozapiralom,
■ prepu‰ãanje dima (S), ãe gre za dele stavb,

ki so predvsem namenjeni omejevanju ‰irje-

nja dima.

Za pomoÏna merila iz te toãke se smiselno upo-

rabljajo pravila iz 2. in 3. toãke te priloge.

5. Pri doloãanju poÏarne odpornosti stavb in

delov stavb je treba, poleg zahtev tega pravil-

nika, upo‰tevati tudi odloãbo Komisije EU, ki

ureja klasifikacijo stavb in njihovih delov glede

poÏarne odpornosti* ter razlagalni dokument

“Varnost pred poÏarom”, katerega slovenski

prevod je bil v skladu s tretjim odstavkom 4.

ãlena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni

list RS, ‰t. 52/00, sprememba – Zakon o gradi-

tvi objektov Uradni list RS, ‰t. 110/02) izdan kot

posebna publikacija in je dosegljiv na spletni

strani Ministrstva za okolje, prostor in energi-

jo.

* Odloãba Komisije EU 2000/367/ES o izvajanju Direktive
Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo gradbenih pro-
izvodov, gradbenih objektov in njihovih delov glede
poÏarne odpornosti.

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:

Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:

Odgovorni projektant poÏarne varnosti:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

Datum izgradnje stavbe:

Priloga 3: IZKAZ POÎARNE VARNOSTI STAVBE

Priloga 2: POÎARNA KLASIFIKACIJA STAVB IN DELOV STAVB
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·irjenja poÏara na sosednje objekte

Odmiki od sosednjih objektov:

PoÏarne lastnosti fasadnih oblog:

Nosilnost ter ‰irjenja ognja po stavbi

PoÏarna odpornost nosilne konstrukcije:

Razdelitev stavbe v poÏarne sektorje:

PoÏarna odpornost na mejah poÏarnih sektorjev:

Elektriãno napajanje sistemov in naprav za poÏarno varnost v
stavbi (ãas zagotavljanja napajanja, izvedba, poÏarna odpornost
kablov ali kinet):

PoÏarna odpornost prehodov elektriãnih instalacij na mejah
poÏarnih sektorjev:

Glavno elektriãno stikalo:

·irjenja dima po stavbi in prezraãevanje

Naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezraãevanjem:

Razdelitev stavbe v dimne sektorje:

Naprave za odvod dima in toplote z mehanskim prezraãevanjem:

Naprave za kontrolo dima v poÏarnih stopni‰ãih:

PoÏarne lopute v prezraãevalnih kanalih:

Izklop sistema prezraãevanja in klimatizacije ob poÏaru:

Evakuacijske poti

Maksimalno ‰tevilo uporabnikov:

·tevilo izhodov iz stavbe:

·tevilo poÏarnih stopni‰ã:

PoÏarna odpornost poÏarnih stopni‰ã:

PoÏarne lastnosti obloÏnih materialov:

Varnostna razsvetljava:

Oznake na evakuacijskih poteh:

Sistemi za javljanje in alarmiranje

Naprave za javljanje poÏara:

Naprave za alarmiranje uporabnikov:

Krmiljenje sistemov in naprav za poÏarno varnost v stavbi:

Detekcija eksplozijsko nevarnih in strupenih plinov in hlapov:

Prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne institucije:

Naprave za ga‰enje in dostopne poti

Oskrba z vodo:

DviÏni vodi za ga‰enje s prikljuãki DN 75 ali 100:

Zunanja hidrantna mreÏa – slepi cevovodi, kroÏna mreÏa):

·tevilo zunanjih hidrantov do oddaljenosti 80 m od objekta
(nadtalni ali podtalni):

Naprave za avtomatsko ga‰enje z vodo, peno, plini in prahom:

·tevilo dostopov do stavbe za ga‰enje in re‰evanje z gasilskimi
vozili:

·tevilo strani stavbe, do katerih je moÏen dostop gasilskih in
re‰evalnih vozil:

PoÏarnovarnostni ukrepi

Naãrtovani ukrepi

(PGD) Ukrep Datum in podpis Opombe

Izvedeni ukrepi (PID)
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Delovna skupina:

■ ga. Irena KOPAâ, univ. dipl. inÏ. grad.,
■ ga. Mirjana FESL, univ. dipl. inÏ. kem. teh.,
■ g. Borut RO·KAR, univ. dipl. inÏ. grad.,
■ g. Franc AV·Iâ, univ. dipl. inÏ. grad.

Splo‰no

Oba obravnavana osnutka pravilnikov sta pripravlje-

na strokovno in odraÏata ustrezno skrb za urejeno

varstvo vodnih virov in zalog. Ob ustrezni korekciji

in uskladitvi s pripombami bosta gotovo nudila

ustrezno osnovo za ureditev vodovarstvenih obmo-

ãij in nadzorovanih posegov na teh obmoãjih. Upa -

mo, da bo z ustrezno zasedbo strokovnih sluÏb mini-

strstva, z in‰pekcijskim nadzorom in z izpolnjevan-

jem obveznosti do nosilcev bremen zaradi omejitev

zastavljeni cilj ãim prej in ãim uspe‰neje doseÏen.

Seveda z veseljem podpiramo pristop, ki naj zame-

nja dosedanji trdi birokratski naãin z mehkej‰im,

inÏenirskim.

Pripombe na Pravilnik o kriterijih za doloãitev

vodovarstvenega obmoãja in oznaãevanja

9. ãlen:

V taki obliki ni razumljiv, zlasti ob prvem prebiranju.

5. ãlen:

Obmoãja zajetja ni mogoãe vedno ograditi: strma

poboãja, skalne stene in podobno, gotovo pa je po-

trebno prepreãiti dotok tujih voda.

14. ãlen:

Tok podzemne vode v medzrnastem vodonosniku je

potrebno opisati z ustreznimi matematiãnimi hidro-

dinamiãnimi modeli. âe je Darcyjeva enaãba edina,

naj bo tudi podpisana, sicer pa ne.

21. ãlen:

Doloãevanje ali raãun povr‰ine vodovarstvenega

obmoãja ni povsem korekten ali razumljiv. Povr‰ina

v.v.o. (m2) naj bi bila enaka ali veãja od koliãnika

med povpreãnim pretokom odvzema (m3/s) in koliãi-

no napajanja vodnega telesa s padavinami (m/s).

Koliãina je torej podana z enoto hitrosti.

Raãun se sicer lahko izide, vendar ga je potrebno

terminolo‰ko in mersko urediti. V hidrologiji je na-

mesto specifiãnega (sekundarnega ali ploskovnega)

pretoka laÏe raãunati s kumulativnim (letno), sicer

pa je koliãina m3/m2/s lahko oznaãena z malim q

(specifiãni padavinski dotok padavin).

24. ãlen:

Preverite izraz vzvodno (nasprotno od nizvodno), ali

je slovenski? Namesto tega Ïe dolgo uporabljano

tudi gor vodno in dol vodno, ãeprav tudi nista ãisto

korektna, sta pa manj uz-niz (vzhodno slovanska) v

protitoãni ali sotoãni smeri.

Tabela 1.1
■ TeÏko si je zapomniti pomen oznak v prvem

stolpcu in opis pomena polet v tekstualni obliki.
■ Koristno bi bilo narediti ‰e vmesni stolpec z eno-

stavnim naborom zahtevanih pogojev, pragma-

tiãno, inÏenirsko.

Tabela 1.1.1
■ Bencinski servisi (II/9): namen je dober, vendar v

praksi teÏko izvedljiv, potrebno je preveriti in

doloãiti pogoje za umestitev v VVO II.
■ Dovodni in odvodni kanali (III/11): priporoãljivo bi

bilo predpisati pogoje presoje tudi za VVO III.
■ Pokopali‰ãa (VI/6): zaradi znanih razmer preveriti

moÏnost in pogoje za moÏnost uvrstitve v VVO II.
■ Ponikovalnice (VII): loãimo ponikanje za odvaja-

nje in ponikanje za bogatenje podtalnice.
■ (Gramoznice).

Tabela 1.1.2
■ Vgraditev tesnilnih zaves in vrtenja (z izplako) so

potrebna tudi za za‰ãito ali sanacijo ali novo ure-

ditev zajetja (15, 20).

Tabela 1.1.4
■ Kmetijstvo: kdo izdela gnojilni naãrt (morda kmet

sam), kdo ga odobri, kdo nadzira in kontrolira,

kdo oceni tveganje?
■ Zaãasno odlaganje gnoja na polju doslej ni bilo

dovoljeno v koliãini veã kot 1 m3.

Priloga 2
■ Pesticidi: zamenjati je potrebno zadnja dva stolpca.

PRIPOMBE na Pravilnik o gradnjah na vodovar-

stvenih obmoãjih

V tem pravilniku bi bilo potrebno ponoviti ali celo

podrobneje opisati pripadajoãi del iz Pravilnika o

vodovarstvenih obmoãjih (tabele posegov in pogo-

jev) s poudarkom na obveznih postopkih ter pouda-

riti povezavo s tem pravilnikom oz. obvezna izhodi-

‰ãa, ki so tam predpisana.

Pravilnika o vodovarstvenih obmoãjih

Na zaãetku leta smo v IZS prejeli z Ministrstva za

okolje, prostor in energijo prijazno povabilo k sode-

lovanju pri obravnavi nastajajoãih podzakonskih

predpisov na podlagi Zakona o vodah. UdeleÏili smo

se predstavitve priprave dveh novih pravilnikov, ki

je bila organizirana na GZS 9. januarja 2004.

Predstavljena sta bila:
■ Pravilnik o kriterijih za doloãitev vodovarstvene-

ga obmoãja in
■ Pravilnik o gradnjah, ki se na vodovarstvenih

obmoãjih izvajajo lahko le na osnovi vodnega

soglasja.

Na posvetu je bila razveseljivo ‰tevilãna udeleÏba,

predvsem iz vrst upravnih delavcev in predstavni-

kov dejavnosti v prostoru z vplivom na vodne zalo-

ge.

V okviru IZS smo organizirali razpravo v manj‰i

delovni skupini, zapisali pripombe ter jih poslali na

MOPE, tako smo bili dogovorjeni.

Ker je vsebina obeh pravilnikov ozko specializirana,

pripombe pa niso polemiãne, jih ne bomo podrob-

neje predstavljali. Seveda bosta pravilnika zanimiva

in tudi obvezujoãa za marsikaterega kolega, ki se

ukvarja z rabo ali varstvom voda ali prostora, z

gradnjami in dejavnostmi v vodovarstvenih obmoã-

jih. Gradivo lahko najdete na spletnih straneh MOPE

www.gov.si/mop (rubrika: oglasna deska), tudi ko

je v pripravi, z vabilom k sodelovanju.

Sicer pa poroãilo lahko zakljuãim s splo‰no

oceno:

Oba obravnavana osnutka pravilnikov sta priprav-

ljena strokovno in izkazujeta ustrezno skrb za ure-

jeno varstvo vodnih virov in zalog. Ob ustrezni

korekciji in uskladitvami s pripombami bosta goto-

vo nudila ustrezno osnovo za ureditev vodovar-

stvenih obmoãij in nadzorovanih posegov na teh

obmoãjih. Upamo, da bo z ustrezno zasedbo stro-

kovnih sluÏb ministrstva, z in‰pekcijskim nadzorom

in izpolnjevanjem obveznosti do nosilcev bremen

zaradi omejitev zastavljeni cilj ãim prej in ãim

uspe‰neje doseÏen. Seveda z veseljem podpiramo

pristop, ki naj zamenja dosedanji trdi birokratski

naãin z mehkej‰im, inÏenirskim – kakor obetajo pri-

pravljalci.
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KOMISIJA ZA NATEâAJE PRI IZS

Uvodna pripomba
Ker ‰tevilne pripombe, ki jih je IZS doslej pripravila

k veã osnutkom obravnavanega pravilnika, niso bile

upo‰tevane, jih ponavljamo tudi tokrat, s tem da jih

v nadaljevanju dodatno utemeljujemo. Menimo, da

jih je zato, da bo pravilnik usklajen z ustavo in ZGO-

1, treba v celoti upo‰tevati

Splo‰ne pripombe
Osnutek na veã mestih presega vsebino, ki mu jo

doloãa ZGO-1. Zato z ZGO-1 ni usklajen in je v naspro-

tju s 153. ãlenom ustave RS, ki doloãa, da morajo biti

podzakonski akti v skladu z zakoni. Predpisuje tudi

pravice in obveznosti drÏavljanov in drugih oseb,

kar je v nasprotju s 87. ãlenom ustave RS.

ZGO-1 govori v zvezi z nateãajem o investitorju, pra-

vilnik pa o naroãniku. Predlagamo, da se tudi v pra-

vilniku uporablja izraz investitor.

Predlagamo tudi, da se namesto alinej uporablja

oznake a), b) itn.

Naslov pravilnika
V skladu s 6. toãko (1) odstavka 233. ãlena ZGO-1 bi

moral biti naslov pravilnika: Pravilnik o pripravi in

izvedbi javnih nateãajev.

1. ãlen

V skladu z (2) odstavkom 43. ãlena ZGO-1 sme obrav-

navani pravilnik “opredeliti objekte oziroma stavbe,

za katere je obvezen javni nateãaj ter podrobneje

doloãiti postopek priprave in izvedbe javnih nateãa-

jev”, ne pa “doloãati naãin in pogoje”. To lahko in Ïe

ureja ZGO-1.

Na koncu prve vrste mora biti namesto besede

“variant” beseda “re‰itev”.

3. ãlen

V prvem stavku (1) odstavka mora biti namesto “se

odloãi, da s pomoãjo nateãaja pridobi strokovno

najprimernej‰e variante” biti napisano: “mora z

nateãajem pridobiti najprimernej‰e re‰itve”.

ZGO-1 v 43. ãlenu govori o investitorju, pravilnik pa o

naroãniku. To neusklajenost je treba odpraviti.

Predlagamo uporabo izraza investitor, ki ga uvaja

ZGO-1.

5. ãlen

Predlagano besedilo presega to, kar lahko ureja

pravilnik.

(1) odstavek bi se moral konãati za besedo “osebo”

v drugi vrsti.

(2) odstavek je v celoti nedopusten, ker nekaterim

doloãene pravice priznava, drugim pa jih pogojuje,

tega pa ZGO-1 v doloãbah o vsebini tega pravilnika

ne navaja.

Razpisovalec je lahko katerakoli pravna ali fiziãna

oseba, ker ni nobene zakonske podlage za ome-

jevanje te dejavnosti. Enako velja za skrbnika nate-

ãaja.

6. ãlen

Podnaslov naj se glasi: (naloge razpisovalca)

Uvodni stavek naj se skraj‰a, ker to, kar je napisano

v nadaljevanju, niso pravice in obveznosti, ampak

naloge. Zato se lahko glasi npr. “Razpisovalec:”

Ker je odpiranje prispelih nateãajnih elaboratov

eden izmed pomembnih delov nateãajnega postop-

ka, se mora opraviti pred nateãajno komisijo. Zato

se mora 6. toãka glasiti: “Na prvi seji ocenjevalne

komisije po roku oddaje nateãajnih elaboratov na

predpisani naãin odpre nateãajne elaborate oziro-

ma nadzira njihovo odpiranje,”.

Za 11. toãko naj se doda nova 12. toãka: sproti posre-

duje zbornicama podatke o nateãajih (razpis, razpi-

sno gradivo, rezultat), ki so v enotni evidenci nate-

ãajev.

Sedanja 12. toãka postane 13.

7. ãlen

(1) odstavek bi se na koncu moral glasiti “, ki je fiziã-

na oseba.”

(2) odstavek je nedopusten, ker predpisuje pogoje

za skrbnika. âe bi bili ti pogoji potrebni, bi morali

biti doloãeni v ZGO-1.

(3) odstavek se ãrta.

(4) odstavek postane (2).

Naslov 2.3 Pristojna poklicna zbornica ni ustre-

zen, ker mora pravilnik urediti le sodelovanje

poklicnih zbornic pri pripravi in izvedbi nateãajev.

Zato bi bil pravi naslov “2.3 Sodelovanje poklicnih

zbornic”. Pristojnost poklicnih zbornic namreã dolo-

ãa ZGO-1, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

8. ãlen

(1) odstavek je v nasprotju z ZGO-1, ki ureja pristoj-

nost IZS in ZAPS v 110. ãlenu. Tam je v 13. toãki (1)

odstavka zelo natanãno doloãeno, kaj v zvezi z

nateãaji poãne ZAPS, v 14. toãki (2) odstavka pa, kaj

IZS. Predlagano besedilo ne upo‰teva, da stavba ni

isto kot arhitektura in da gradbeni inÏenirski objekt

ni isto kot gradbena konstrukcija. Zato je ta odsta-

vek treba v celoti ãrtati.

(2) odstavek je nepotreben.

Sodobni objekti (stavbe in inÏenirski objekti) in pro-

storske ureditve so vsi sestavljeni iz neloãljivo

povezanih delov, ki so rezultat znanja veã inÏenir-

skih in drugih strok in jih ni mogoãe “prepustiti” le

eni zbornici ali celo stroki. Posebej pri sodobnih

stavbah, pa tudi pri ‰tevilnih gradbeno inÏenirskih

objektih je vedno zelo pomembna tudi tehniãna

oprema objektov, brez katere neka stavba ali grad-

beno inÏenirski objekt sploh ne more delovati. Zato

je pri veãini nateãajev po ZGO-1 nujno sodelovanje

ãlanov obeh zbornic.

9. ãlen

Podnaslov ãlena bi se v skladu z (2) in (3) odstav-

kom 43. ãlena ZGO-1 moral glasiti: ≤(sodelovanje

poklicnih zbornic v postopku priprave in izvedbe

nateãajev)≤.

Uvodni stavek je prosta ponovitev dela besedila iz

ZGO-1. Zato ga je treba zamenjati s stavkom:

“Poklicni zbornici pri pripravi in izvedbi nateãaje

sodelujeta tako, da:”

Vse toãke v nadaljevanju je treba napisati tako, da

veljata za obe poklicni zbornici.

Pojasniti bi bilo treba, kaj v 1. toãki pomeni “ustre-

zna evidenca” in med besedi “ocenjevanje posame-

znega” vstaviti besedo “re‰itev”.

3. toãka lahko v celoti odpade, saj je njena vsebina

implicitno zajeta Ïe v 110. ãlenu ZGO-1 oziroma v 5.

ãlenu tega pravilnika, ãe naroãnik izbere zbornico

za razpisovalca.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

40 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2004

Pripombe IZS na predlog
pravilnika o javnih
nateãajih v javni obravnavi

prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. inÏ. grad.
predsednik komisije



01/2004 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 41

5. toãka naj se spremeni tako, da se glasi: “ po

naroãilu naroãnika nateãaja ali na svojo pobudo

dajeta mnenje o pripravljenih predlogih razpisov

nateãajev ali nateãajnem gradivu.”

V 7. toãki naj se besede “na zahtevo naroãnika”

zamenja z besedami “v dogovoru z naroãnikom” in

besedilo zakljuãi pri prvi vejici, ker je nadaljnje

besedilo ponovljeno v 30. ãlenu pravilnika.

8. toãka naj se glasi: vodita enotno javno evidenco

nateãajev, dostopno z njunih spletnih strani.

9. toãka lahko odpade.

12. toãka lahko odpade, ker je vse Ïe zajeto v 8.

13. naj odpade, ker ni izvedljiva. âe na‰tetega ne

izvede razpisovalec, mora za to poskrbeti naroã-

nik.

Po tem ãlenu naj bi zbornica enkrat sodelovala z

naroãnikom in drugiã z razpisovalcem, predlaga-

mo, da se zaradi operativnosti sodelovanje zborni-

ce predvidi le z enega izmed njiju (tudi le ena

pogodba).

10. ãlen

(1) odstavek je nepotreben, ker ponavlja to, kar

doloãa ZGO-1.

(3) odstavek presega vsebino pravilnika, doloãeno

v ZGO-1. Pogoje lahko doloãa le zakon.

(4) V primeru nadomestnih namestnikov ni vedno

mogoãe ustreãi pogojem o nepovezanosti nateãaj-

nikov s ãlani komisije.

Sestav ocenjevalne komisije je preveã zapleten. Na

zaãetku nateãaja je treba imenovati namestnike

vseh ãlanov komisije. Ti bi ãlana nadomestili pri

delu komisije do zakljuãka nateãaja le v primeru

smrti ali hude bolezni. Primer, da bi umrl ali hudo

zbolel tudi namestnik, ni zelo verjeten in ga v pra-

vilniku ni treba urediti.

11. ãlen

V 5. toãki (1) odstavka je treba za besedo odkupi

napisati: “, zakaj se lahko za doloãene nateãajne

elaborate podeli od‰kodnina in zakaj je doloãene

nateãajne elaborate izloãila iz ocenjevanja”.

12. ãlen

(1) odstavek naj se glasi: “Ocenjevalna komisija ima

predsednika, namestnika predsednika in poroãe-

valce ustreznih strok. Predsednik, njegov namest-

nik in poroãevalec ne morejo biti imenovani izmed

namestnikov ãlanov ocenjevalne komisije.

Predsednik in njegov namestnik sta lahko tudi

poroãevalca.

Doloãanje pogojev za funkcije v ocenjevalni komi-

siji presega vsebino pravilnika, doloãeno v ZGO-1.

14. ãlen

Sedanja vsebina je neustrezna. Nadomestiti bi jo

bilo treba z besedilom:

(1) Nateãajnik lahko na isti nateãaj po‰lje le eno

re‰itev.

(2) Posameznik lahko sodeluje le pri eni nateãajni

re‰itvi.

(3) Z oddajo elaborata nateãajnik pristane na nate-

ãajne pogoje.

16. ãlen

V 3. toãki (1) odstavka mora biti namesto “varian-

te” zapisano “re‰itve”.

V (2) odstavku mora biti namesto “projektiranje”

zapisano “izdelavo projektne dokumentacije”.

17. ãlen

V (1) odstavku je treba za “izdelavo” vstaviti “pro-

jektne”.

V 3. toãki (2) odstavka je treba ãrtati “industrijske-

ga oblikovanja” in “celostnih grafiãnih podob ozi-

roma grafiãnega oblikovanja”, ker to ni podroãje

graditve objektov po ZGO-1.

19. ãlen

ârta naj se “, ki imajo interes, o izboru strokovno

najprimernej‰ih nateãajnih re‰itev pa v nateãaj-

nem postopku, doloãenim s tem pravilnikom, odlo-

ãa ocenjevalna komisija”.

20. ãlen

ârta naj se “, o izboru strokovno najprimernej‰ih

nateãajnih re‰itev pa v nateãajnem postopku, dolo-

ãenim s tem pravilnikom, odloãa ocenjevalna komi-

sija”.

21. ãlen

Besedilo je nejasno. Predlagamo, da se ga poeno-

stavi tako, da se bo glasil:

“Dvostopenjski nateãaj se najprej razpi‰e in izvede

kot odprti idejni nateãaj z namenom, da se pridobi-

jo osnovne usmeritve in ideje oziroma predstave o

prostorskih ureditvah ali objektih, nato pa se ga

razpi‰e in izvede ‰e kot vabljeni projektni nateãaj,

na katerem lahko na naãin in pod pogoji, doloãeni-

mi z razpisom nateãaja, svoje nateãajne re‰itve

predloÏijo samo tisti, katerih nateãajne re‰itve so

bile po zakljuãku njegove prve stopnje nagrajene.”

22. ãlen

Treba je doloãiti, o ãem se ocenjevalna komisija

pogaja z nateãajniki, in doloãiti postopek pogajanj.

24. ãlen

V (1) odstavku se po nepotrebnem ponavljajo

doloãbe ZGO-1. Pravilnik bi v skladu s (1) odstavkom

43. ãlena ZGO-1 moral doloãiti tiste objekte v javni

rabi ter tiste stavbe, katerih investitor je drÏava ali

lokalna skupnost in katerih investicijska vrednost

je manj‰a od 300,000.000 SIT. Za vrednej‰e je

nateãaj v vsakem primeru obvezen. Meje v (2)

odstavku so veãinoma take, da to vrednost prese-

gajo in je zato (2) odstavek s tako vsebino nesmi-

seln. Ta odstavek bi moral opredeliti objekte,

cenej‰e od v ZGO-1 predpisane vrednosti, za katere

bi bil nateãaj obvezen. Navedene bi morale biti

stavbe in objekti v javni rabi, za katere MOPE meni,

da zasluÏijo nateãaj.

25. ãlen

Ta ãlen je deloma nepotreben, deloma pa v naspro-

tju s 43. ãlenom ZGO-1. Zato ga je treba ãrtati.

27. ãlen

Ta ãlen v (1) odstavku ponavlja to, kar doloãa Ïe

ZGO-1, v (2) odstavku pa doloãbe ZGO-1 presega.

Zato ga je treba ãrtati.

29. ãlen

Sedanje besedilo je neustrezno. Tega, kar doloãajo

prve tri toãke (1) odstavka, ni treba posebej

poudarjati, ker so to splo‰na naãela. Predpisovati

zbornici to, kar je predvideno v (2) odstavku, pa ni

moÏno, saj nobena od obeh zbornic za to ni regi-

strirana, njena strokovna sluÏba pa za ta dela ni

usposobljena. Zato predlagamo, da se besedilo

tega ãlena glasi:

(1) Predhodna dela za razpis nateãaja so izdelava

‰tudij, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost

in koristnost pridobitve zadostnega ‰tevila re‰itev

prostorskih ureditev oziroma re‰itev nameravane

gradnje s pomoãjo nateãaja.

(2) Predhodna dela iz prej‰njega odstavka opravi

naroãnik oziroma razpisovalec nateãaja.

30. ãlen

V (1) odstavku je treba v 3. toãki med besedi

“od‰kodnine” in “predvidene” vstaviti “za materi-

alne stro‰ke”, v 5. toãki pa na koncu “, kamor sodi-

jo tudi stro‰ki pristojne zbornice.”.

V (2) odstavku je treba v prvem stavku namesto

razpisovalec napisati naroãnik, na koncu pa dodati:

“Vi‰ina honorarjev pri vabljenem nateãaju se

doloãi glede na tip in zahtevnost naloge. Nagrada

predstavlja priznanje najbolj‰im oddanim delom in

hkrati predstavlja plaãilo avtorskega honorarja za

odkupljeno avtorsko delo in prenos materialnih

avtorskih pravic v obsegu, kot je razviden iz

pogodbe o avtorskem delu. Plaãilo za sodelovanje

vabljenim avtorjem predstavlja avtorski honorar,

ki se vabljenim avtorjem izplaãa na podlagi pogod-

be o avtorskem delu za izdelavo naroãenega avtor-

skega dela.”

(3) in (4) odstavek naj se spremenita tako, da se

glasita:

(3) Fond za morebitne odkupe nateãajnih re‰itev je

skupna vsota, namenjena za odkupe tistih nateãaj-

nih re‰itev, ki se kot celota v nateãajnem postopku

niso uvrstili med nagrajene nateãajne re‰itve, vse-

bujejo pa doloãene re‰itve, ki pomembno prispeva-

jo k spodbujanju razvoja doloãene vrste stroke ozi-

roma se izkazujejo v njihovi kulturni in uporabni f



vrednosti in jih lahko naroãnik uporabi pri nadalj-

njem delu ter jih vkljuãi v izvedeno re‰itev. Odkup

predstavlja plaãilo avtorskega honorarja za odkup-

ljeno avtorsko delo in prenos materialnih avtorskih

pravic v obsegu, kot je razviden iz pogodbe o

avtorskem delu.

(4) Od‰kodninski fond je skupna vsota od‰kodnin

za materialne stro‰ke, predvidenih za tiste avtorje,

katerih nateãajni elaborati niso bili nagrajeni ali

odkupljeni, so pa tehniãno in vsebinsko primerno

obdelani. Z razpisom nateãaja se doloãi, ali bodo

od‰kodnine izplaãane ali ne ter vi‰ina posamiãne

od‰kodnine, lahko pa tudi skupni znesek od‰ko-

dnin.

V (5) odstavku je treba namesto “poroãevalcem”

napisati “poroãevalci”.

V (6) odstavku je treba pred “stro‰ke priprave”

vstaviti “stro‰ke pristojne zbornice”

31. ãlen

V (2) odstavku naj se namesto “po‰lje sezname”

napi‰e “imenuje” in ãrta “za imenovanje”.

32. ãlen

V (2) odstavku naj se ãrta vse od “sam, lahko …”

dalje in ves (3) odstavek. Oboje je utemeljeno v pri-

pombah na 9. in 29/2 ãlen.

33. ãlen

ârta naj se 6. toãka.

34. ãlen

ZGO-1 doloãa, da javni nateãaj nadome‰ãa javno

naroãilo. Kot poseben zakon zato prevlada nad

splo‰nim. Zato je treba v 34. ãlenu v (1) odstavku

uvodni stavek napisati takole: “Merila za ocenjeva-

nje nateãajnih elaboratov so naslednja:”

V (3) odstavku je za prvim stavkom treba dodati:

“Vsako merilo mora imeti doloãeno uteÏ”.

36. ãlen

Za prvim stavkom (1) odstavka je treba dodati:

“Razpis se lahko objavi ‰ele po potrditvi razpisnih

pogojev s strani ocenjevalne Ïirije in po sklenitvi

pogodbe med naroãnikom in razpisovalcem ter

naroãnikom in zbornico. “

S tem se izognemo izsiljevanju pri doloãanju pogo-

jev sodelovanja.

37. ãlen

V (1) odstavku je treba:

v 12. toãki namesto “vrsta” napisati “znesek”, v 14.

toãki pa za besedo “od‰kodnine” vstaviti “za mate-

rialne stro‰ke”.

38. ãlen

Na koncu (2) odstavka je treba pred besedo

“tujem” vstaviti besedo “doloãenem”.

40. ãlen

Besedilo ãlena govori o ponudbah, gre pa za ugo-

tavljanje sposobnosti. Zato bi najbrÏ bilo treba

govoriti o referencah.

43. ãlen

Predpisati bi bilo treba enoten format nateãajnega

elaborata. Nobenega razloga ni, da bi za ta format

ne veljala enaka doloãila kot za projektno doku-

mentacijo po ZGO-1. Zlasti arhiviranje elaboratov bi

bilo tako bistveno poenostavljeno.

V (2) odstavku sta v 1. toãki odveã prva in druga ali-

neja, v 2. toãki pa prva alineja.

44. ãlen

(2) odstavek je nepotreben.

46. ãlen

V (3) odstavku je treba za besedo “nateãaja” doda-

ti “v hrambo”.

47. ãlen

V (5) odstavku je treba namesto “lahko izloãi”

napisati “mora izloãiti”.

48. ãlen

Predlagamo naslednje besedilo prvih dveh odstav-

kov:

(1) Ocenjevalna komisija oceni nateãajne elaborate

na podlagi njihove predhodne razvrstitve s podeli-

tvijo nagrad in doloãitvijo odkupov.

(2) Prva nagrada mora biti podeljena, ãe so na nate-

ãaj prispeli najmanj trije nateãajni elaborati, ki so

bili izdelani v skladu z razpisnimi pogoji nateãaja.

49. ãlen

Ker gre pri nateãajih za konkretne re‰itve, so v (2)

odstavku omenjeni teoretiãni vidiki nepotrebni.

Namesto, da bi bilo napisano, da mora biti poroãilo

metodolo‰ko in stilistiãno poenoteno, bi bilo bolj

primerno, da bi bilo predpisano, da mora biti

napisano v sloven‰ãini.

V 3. toãki (2) odstavka je treba za besedo “nateãa-

ja” ãrtati “za izbor najprimernej‰ega …”, ker je to v

nasprotju z ZGO-1.

50. ãlen

V (3) odstavku ima pomen kuverta, oznaãena z

besedo IZJAVA in ne AVTOR.

53. ãlen

Namesto besed “telegrafsko ali na elektronski

naãin” je treba napisati “po telefaksu ali elektron-

ski po‰ti”.

56. ãlen

V (1) odstavku je treba na koncu prvega stavka

dodati: “ter tistih, za katere je bilo ugotovljeno, da

re‰itve ne ustrezajo pogojem nateãaja, in tistih, ki

so bili izloãeni po identifikaciji nateãajnikov.

(2) odstavek je treba ãrtati. Elaborati niso bili oce-

njevani in identifikacija ni bila opravljena, zato

morebiti ne bi izpolnjevali nateãajnih pogojev.

Poleg tega bi bili osnova za kopiranje re‰itev pri

ponovitvi nateãaja (ki je obvezna), ne da bi bili

avtorji za svoje avtorske re‰itve honorirani. To

doloãilo bi vodilo v zlorabo nateãajev, ãe bi bilo

sprejeto.

(6) odstavek se pravilno glasi:

âe so bili na nateãaju prisotni nateãajni elaborati,

ki so bili Ïe na prvi seji ocenjevalne komisije izloãe-

ni iz ocenjevanja zaradi prepozne dospelosti ali

nepravilno oznaãenega ovoja oziroma sploh niso

bili odprti, v prvi kuverti, oznaãeni z besedo »IZJA-

VA« pa tudi ni bilo naslovov, kamor se naj tak‰ni

neuspeli nateãajni elaborati vrnejo oziroma kuver-

ta »IZJAVA« ni bila priloÏena, skrbnik nateãaja

objavi javni poziv, da jih njihovi avtorji v doloãe-

nem roku, ki pa ne sme biti kraj‰i od 15 dni, osebno

dvignejo pri razpisovalcu nateãaja, pri ãemer

morajo pred tak‰nim dvigom na ustrezen naãin

dokazati, da so jih oni izdelali.

57. ãlen

V besedilu je treba namesto “nagrada” povsod

pisati “honorar”.

60. in 61. ãlen

Vsebina teh dveh ãlenov kaÏe na nepopolnost

doloãb ZGO-1, ki je na predlagani naãin ni mogoãe

korektno popraviti. Treba bi bilo spremeniti ZGO-1

tako, da bi nateãajniki morali izpolnjevati pogoje za

projektante. Sicer pa bi bilo logiãno, da bi v prime-

ru nezainteresiranosti avtorja prvonagrajene re‰i-

tve bila naslednja po vrsti druga.

62. ãlen

V drugem stavku (1) odstavka je treba “neuspele-

ga” zamenjati z “neuspeli”.

63. ãlen

(2) in (3) odstavek sta nepotrebna, ker je to, kar

doloãata, doloãeno Ïe v ustreznih zakonih.

65. ãlen

ârtati je treba “in z njim povezano … zbornice”, saj

zbornicama ni bilo podeljeno javno pooblastilo za

nateãaje.

66. ãlen

je treba ãrtati, ker ZAPS Ïe deluje.

Sklep
Glede na znaãaj in vsebino pripomb bi bilo nujno

ponovno usklajevanje vsebine pravilnika s priprav-

ljalci na MOPE.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ
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SPREJELA STA JIH SKUP·âINA IZS TER UO

ZAPS. SKUP·âINA ZAPS JIH BO

OBRAVNAVALA NA PRVI NASLEDNJI SEJI.

O
pomenu in pripravi predloga novih tarif-

nih pogojev projektantskih storitev (v

nadaljevanju TPPS) je bilo v NOVO v IZS

objavljenih Ïe kar nekaj informacij v letih 2002 in

2003, kljub temu je zaradi preglednosti potrebno

navesti kratek povzetek le-teh in poleg tega opo-

zoriti na nekatera dejstva.

Tudi na osnovi precej‰njih prizadevanj IZS je zako-

nodajalec v 110. ãlenu ZGO-1 doloãil pripravo mini-

malnih tarifnih pogojev in zadolÏil IZS ter ZAPS, da

pripravita predlog, medtem ko je predlog mini-

malnih tarifnih pogojev geodetskih storitev pri-

pravila MS geodetov na osnovi Zakona o geodet-

ski dejavnosti. Slednji vsebuje tarifne pogoje za

vse geodetske storitve, razen za storitve, ki so

vezane na projektiranje in gradnjo objektov po

ZGO-1. Te pa so zajete v TPPS.

Prve priprave so stekle Ïe spomladi leta 2002, ko

sta bila ZGO-1 in ZureP-1 ‰e v pripravi. Sprejeta sta

bila 19. 12. 2002.

V ta namen je UO IZS imenoval projektno skupino,

ki so jo sestavljali iz vsake MS po en predstavnik,

kasneje pa so UO posameznih MS imenovali ‰e

delovne skupine za svoja strokovna podroãja.

Projektna skupina je morala najprej temeljito pro-

uãiti vse dejavnike in opredeliti temeljna izhodi-

‰ãa za pripravo le-teh. Po dolgih presojah in izme-

njavi mnenj strokovnjakov je upo‰tevala nasled-

nja dejstva:
■ Da se MTP iz leta 1999 v praksi niso zadovoljivo

uveljavili Ïal tudi zato, ker so jih premalo upo-

rabljali kar projektanti sami.
■ Da bo po vstopu Slovenije v EU treba spo‰tova-

ti pravila EU tudi na podroãju projektiranja.

■ Da ima veãina ãlanic EU tarifne pogoje za pro-

jektantske storitve, ki so sicer razliãno sestav-

ljeni, vendar vsi temeljijo na podobnih kriterijih

vrednotenja teh storitev.

Zato je projektna skupina predlagala:
■ izdelavo TPPS po vzoru nem‰kih HOAI (Honorar-

ordnung für Architekten und Ingenieure), ki so

med vsemi tujimi najbolj sistematiãno urejeni in

popolni ter hkrati tudi najbolj vplivni znotraj EU,
■ da se izvede maksimalna moÏna prilagoditev

le-teh zakonoma ZGO-1 in ZureP-1.

Tako je nastal predlog TPPS, ki je bil objavljen na

spletni strani IZS v sklopu gradiva za Skup‰ãino

IZS, ki ‰e ni lektoriran in oblikovan, je pa vsebin-

sko celovit in je v njem obdelano vrednotenje pro-

jektantskih storitev vseh strok, vkljuãno tudi nji-

hovih posebnosti.

Ker se danes o tarifah kar precej polemizira, pa

velja ob predlogu TPPS ‰e posebej opozoriti na

naslednja dejstva:
■ da je bil v letu 2001 sprejet Obligacijski zakonik,

ki na osnovi ustavnih doloãil postavlja naroãni-

ka in projektanta kot udeleÏenca v obligacij-

skem razmerju v enakopraven poloÏaj,
■ da je po ZGO-1 zahtevana izdelava celovite PD

in da projektanti v celoti kazensko odgovarjajo

za njen obseg ter kvaliteto, takoj ko jo podpi‰e-

jo, poleg tega pa morajo k njej dati ‰e pisne

izjave, ki bodo podrobneje opredeljene v

Pravilniku o projektni in tehniãni dokumentaci-

ji, da bo projektirani objekt izpolnjeval vse

bistvene zahteve in da je projektiran v skladu z

gradbenimi predpisi,
■ da predlog TPPS vsebuje podrobnej‰e opise

obsega PD po fazah in omogoãa tako vrednote-

nje le-te, da jo je potem tudi realno moÏno

izdelati v prepisanem obsegu in kvaliteti.

·e posebej pa je treba pojasniti, da se projektno

dokumentacijo po TPPS vrednoti na osnovi kriteri-

jev, kot so:

■ vrednosti investicije, ki jo po ZJN pri investici-

jah iz javnih financ praviloma oceni naroãnik,

pri drugih investicijah pa obiãajno naroãnik v

sodelovanju s projektantom;
■ zahtevnost projektne storitve z uvr‰ãanjem v

honorarne razrede zahtevnosti
■ izkustvene tabele honorarjev, v katerih so

honorarji v vseh razredih zahtevnosti podani v

razponu, zato pri ponudbah, vrednotenih po

TPPS, ne gre za fiksne cene oziroma honorarje,

kot se v javnosti veãkrat razgla‰a, se pa le-te

gibljejo na ustreznem vrednostnem pasovnem

nivoju, ki omogoãa kvalitetno in celovito pro-

jektiranje.

Pri vrednotenju posredno sodeluje naroãnik, hkrati

pa je po zgoraj navedenih kriterijih vrednotenja v

polni meri omogoãeno tudi delovanje konkurence.

Po porabi ãasa in vrednosti inÏenirskih ur pa se po

teh TPPS vrednoti le tiste storitve, ki jih ni moÏno

vrednotiti po prej navedenih kriterijih.

Z razliko od TPPS imajo tarife veãine drugih pokli-

cev v Sloveniji (notarji, odvetniki, raãunovodje,

davãni svetovalci, prevajalci, avtorska agencija…)

cene grajene na principih: ali toãkovanje storitev,

ki se jih pomnoÏi z vrednostmi toãke, ali v % od

vrednosti predmeta, ali pa stalne cene. Vsi ti krite-

riji so vrednostno vnaprej doloãeni.

Usklajevanje TPPS z zahtevami MOPE je v teku in

se bo zavleklo preko 1. maja, ker ‰e niso sprejeti

vsi podzakonski akti (npr. PPTD).

Prvo verzijo TPPS je MOPE Ïe prejel in dal nanjo

pripombe. Utemeljene dopolnitve TPPS so bile

med tem Ïe vne‰ene.

Izdelava primerjalne analize TPPS s tarifami v neka-

terih drugih drÏavah ãlanicah EU (Nemãiji, Avstriji,

Italiji), ki jo je MOPE zahteval, bo v kratkem gotova.

Predlog TPPS, ki je bil sprejet na Skup‰ãini IZS, bo

skupno s primerjalno analizo tarifnih pogojev ‰e

pred koncem meseca marca predloÏen MOPE v

usklajevanje in nadaljnji postopek, kakr‰en je

predpisan v ZGO-1.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

Sprejeta predloga tarifnih
pogojev projektantskih storitev
ter minimalnih tarifnih pogojev
geodetskih storitev

Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
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Septembra 2002 sta zaãela veljati na podroãju

graditve dva pomembna tehniãna predpisa:
■ Pravilnik o toplotni za‰ãiti in uãinkoviti

rabi energije v stavbah in 
■ Pravilnik o prezraãevanju in klimatizaciji

stavb.

Pravilnika vsebujeta bistvene novosti. Pri nju-

nem nastajanju so bile upo‰tevane tudi zahteve

s podroãja prevzemanja pravnega reda EU in

sprejetih relevantnih SIST standardov. Prvi pra-

vilnik prina‰a bistvene novosti pri dopustni rabi

energije stavb, drugi, ki bo natanãneje predstav-

ljen, vsebuje bistvene novosti v pogledu projek-

tiranja in zagotavljanja kriterijev toplotnega

okolja in kakovosti zraka v bivalnih in delovnih

prostorih v stavbah, tehniãne zahteve za pre-

zraãevalne in klimatizirane sisteme ter kriterije

za obratovanje in vzdrÏevanje vgrajenih siste-

mov. Predstavljena bo tudi njuna skoraj‰nja
nadgradnja v smislu implementacije izjemno
pomembne nove EU direktive o toplotnih lastno-
stih stavb.

Na izobraÏevanje vabimo inÏenirje strojne, elek-

tro- in gradbene stroke, projektante, predstav-

nike Ministrstva za okolje, prostor in energijo,

fakultet in in‰titutov ter ostalo zainteresirano

javnost.

Predaval bo prof. VINCENC BUTALA.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 13.00

ure.

Prijave za izobraÏevanje sprejema ga. Petra

Kavãiã na telefon 01/547 33 17 ali po elektronski

po‰ti petra.kavcic@izs.si.

Vljudno vabljeni !

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

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

InÏenirska zbornica Slovenije
v oviru Akademije za izobraÏevanje
izobraÏuje in usposablja svoje ãlane

izobraÏevanje z naslovom

Sodobni pristopi 
pri naãrtovanju
notranjega okolja v
pogledu toplotnega
okolja in kakovosti
zraka

IzobraÏevanje bo potekalo 6. maja 2004
v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, 
Jar‰ka cesta 10/b, Ljubljana,
z zaãetkom ob 10.00 uri.

Po vstopu Slovenije v EU bodo morale biti

enakopravno obravnavane tako ponudbe iz

tujine kot domaãe ponudbe in se priãakuje, da

bodo bolj kritiãno obravnavane tako pretirane

vrednosti ponudb kot tudi podcenjene oziro-

ma dumping ponudbe. Slednje se v pravnih

drÏavah zaradi za‰ãite lojalne konkurence ‰e

posebej kritiãno obravnava in tudi sankcioni-

ra.

K temu velja omeniti, da je stanje na trgu pro-

jektantskih storitev pri nas zaenkrat tako

neurejeno, da imajo resni in odgovorni stro-

kovnjaki, ki za investitorje opravljajo naloge

naãrtovanja in realizacije doloãene investicije,

probleme celo s tem, kako izloãati ponudnike,

ki nudijo pod ceno in se za njih Ïe vnaprej ve,

da naloge za tako ceno ne bodo v stanju kvali-

tetno izvesti, ker po zakonodaji ‰e vedno

prevladuje kriterij najniÏje cene.

Zelo pomembno je, da sta poklicna zbornica

IZS in UO ZAPS (seja Skup‰ãine ZAPS ‰e ni bila)

sprejela predlog TPPS ‰e pred vstopom Slo-

venije v EU, pa ãetudi bodo ti veljali le za

ãlane IZS in ZAPS, dokler ni zakljuãeno uskla-

jevanje z MOPE in dokler jih ne potrdi Vlada

RS, ker bo tako na voljo vsaj s strani obeh

zbornic potrjen akt, ki bo omogoãal enakovre-

dno izdelavo projektantskih ponudb tudi po 1.

maju, to je v razmerah EU.

S tem je bil narejen pomemben korak v ureja-

nju sedanjih zaskrbljujoãih razmer v projekti-

ranju.

Bistveni korak pa bodo seveda potem morali

storiti projektanti sami z vestno uporabo

novih TPPS, s ãimer bodo izkazali: pripadnost

svoji stroki, upo‰tevanje drugih udeleÏenih

strok v projektiranju in pripadnost poklicni

zbornici ter tako doprinesli k ustreznemu vre-

dnotenju inÏenirskega poklica nasploh.

Seveda se bo pri tem treba kdaj uãinkoviteje

kot doslej zavzeti za status, ki pripada inÏenir-

jem projektantom.

V preteklosti v tem projektanti Ïal nismo bili

ravno uspe‰ni in zgledni, toda zaostrena kon-

kurenca in nove razmere v sklopu EU zahteva-

jo od nas tudi to, da se poenotimo in se za

ureditev razmer ter statusa inÏenirjev projek-

tantov odloãneje zavzamemo.
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IZ DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
v okviru Komisije za izobraÏevanje
IZOBRAÎUJE IN USPOSABLJA SVOJE âLANE

IzobraÏevanje z naslovom

Zakon o gradbenih
proizvodih s
podzakonskimi akti

pripadajoãi standardi

postopek certificiranja
s standardizacijo in
akreditacijo

v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo

IzobraÏevanje bo potekalo 25. maja in 15. junija 2004
v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, Jar‰ka cesta 10/b, Ljubljana, 
z zaãetkom ob 10.00 uri.

Zaradi velikega zanimanja ãlanov zbornice smo

se odloãili, da v sodelovanju z Ministrstvom za

gospodarstvo ponovimo izobraÏevanje, ki bo za-

jemalo 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 proizvodom lahko konkurirali uvoÏenim

proizvodom s CE znakom in boste tako hkrati tudi

pripravljeni za izvoz.

Na izobraÏevanje vabimo proizvajalce gradbenih

materialov, izvajalce gradbenih del, projektante,

predstavnike Ministrstva za okolje, prostor in

energijo, fakultet in in‰titutov ter ostalo zaintere-

sirano javnost.

Program predstavitve je naslednji:

1. Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS, ‰t. 52/00)

2. Podzakonski akti – bistvene zahteve, potrjeva-

nje skladnosti, tehniãna soglasja

3. Mandati, vloga CEN-a, namen in pogoji stan-

dardizacije

4. Harmonizirani standardi, namen, sestava, CE

znak

5. Potrjevanje skladnosti; pogoji, ki jih morajo

izpolnjevati organi za potrjevanje skladnosti

6. Sistemi za potrjevanje skladnosti, ki jih pokri-

vajo harmonizirani standardi

7. Oznaãevanje proizvodov s CE znakom

8. Posredovanje gradbenih proizvodov v promet

Predavala bo ga. PAVLA MUREKAR, podsekretarka

na Ministrstvu za gospodarstvo. 

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 13.00

ure. 

Prijave za izobraÏevanje sprejema ga. Petra

Kavãiã na telefon 01/547 33 17 ali po elektronski

po‰ti petra.kavcic@izs.si. IzobraÏevanje je brez-

plaãno.

Vljudno vabljeni!

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

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

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
v okviru AKADEMIJE ZA IZOBRAÎEVANJE
IZOBRAÎUJE IN USPOSABLJA SVOJE âLANE

IzobraÏevanje z naslovom

PoÏarna varnost 
v stavbah
IzobraÏevanje bo potekalo 27. maja 2004
v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije, Jar‰ka cesta 10/b, Ljubljana, 
z zaãetkom ob 12.00 uri.

Program izobraÏevanja:

Tema 1: PoÏarna za‰ãita v stavbah
■ Osnovne znaãilnosti poÏara v stavbah
■ Koncept poÏarne za‰ãite v stavbah
■ Pasivni poÏarnovarnostni ukrepi
■ Aktivni poÏarnovarnostni ukrepi
■ Vloga SZPV in smernic SZPV

Tema 2: PoÏarna za‰ãita v stavbah
■ Pravilnik o ‰tudiji poÏarne varnosti
■ Strokovni izpiti IZS za projektante poÏarne

varnosti
■ Pooblastila MO za izdelavo ‰tudij poÏarne var-

nosti in postopek za pridobitev
■ Praksa 

Tema 3: Gradbeno-tehniãni predpisi 
■ Predstavitev novega Pravilnika o poÏarni var-

nosti v stavbah
■ Priprava tehniãnih smernic za podroãje poÏar-

ne varnosti v stavbah
■ Pregled veljavnih predpisov s podroãja poÏar-

ne varnosti

Tema 4: PoÏarno soglasje in organizacijsko-

tehniãni predpisi 
■ Pregled splo‰nih predpisov za podroãje poÏar-

ne za‰ãite in organizacijski poÏarnovarnostni

ukrepi v stavbah
■ Postopek pridobitve poÏarnovarnostnega

soglasja
■ Pregledovanje in preizku‰anje vgrajenih siste-

mov aktivne poÏarne za‰ãite
■ Ocena poÏarne ogroÏenosti in poÏarni red
■ Usposabljanje 
■ Projekt izdelave manjkajoãih predpisov za

podroãje poÏarne varnosti v stavbah na

Ministrstvu za obrambo

Tema 5: Standardi ter presku‰anje in certifi-

ciranje za podroãje poÏarne za‰ãite v stavbah 
■ Tehniãni odbori na podroãju pasivne in aktivne

poÏarne za‰ãite pri SIST
■ Pregled slovenskih standardov za pasivno in

aktivno poÏarno za‰ãito
■ Delo tehniãnih odborov SIST na podroãju

poÏarne za‰ãite v prihodnje
■ Preizku‰anje in certificiranje gradbenih pro-

izvodov za poÏarno za‰ãito

Na izobraÏevanje vabimo inÏenirje - projektante

vseh strok, predstavnike Ministrstva za okolje,

prostor in energijo, fakultet in in‰titutov ter osta-

lo zainteresirano javnost.

Predavali bodo: mag. Bojan Grm, univ. dipl. inÏ.

kem. tehnol., mag. Ale‰ Glavnik, univ. dipl. inÏ. str.,

g. Sa‰a Galonja, univ. dipl. inÏ. arh., ga. Milada

Fabjan, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol., ga. Janja

Peroviã Marolt, univ. dipl. inÏ. grad., Milan Hajdu-

koviã, univ. dipl. inÏ. str. 

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 15.30 ure. 

Prijave na izobraÏevanje sprejema ga. Petra

Kavãiã na telefon 01/547 33 17 ali po elektronski

po‰ti petra.kavcic@izs.si.

Vljudno vabljeni!

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

dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud., l.r.
Predsednik Komisije za izobraÏevanje
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V okviru Akademije za izobraÏevanje bomo v

leto‰njem letu organizirali ‰e nekaj izobraÏevanj,

ki pa terminsko ‰e niso opredeljeni. Veã o njih

boste izvedeli na na‰i spletni strani www.izs.si. 

■ IZOBRAÎEVANJE S PODROâJA

GOZDARSTVA

Predavanje bo organizirano v okviru Matiãne

sekcije tehnologov in drugih inÏenirjev.

■ Delavnica: 

IZRAâUNI ZA NIZKONAPETOSTNE

INSTALACIJE

Predavanje bo organizirano v okviru Matiãne

sekcije elektroinÏenirjev.

■ TRGOVANJE Z ENERGIJO

■ GEODETSKE STORITVE V INÎENIRSTVU

■ IZOBRAÎEVANJE O NOVOSTIH S PODROâJA

DELOVNE ZAKONODAJE ZA âLANE IZS

■ GEODETSKI NAâRTI

Predavatelj: G. Miran Brumec, univ. dipl. inÏ.

geod.

Vsebina predavanja 

Geodetski naãrt je prikaz fiziãnih struktur in

pojavov na zemeljskem povr‰ju ter nad in pod

njim v pomanj‰anem merilu po kartografskih

pravilih. Prikazana vsebina, njena popolnost,

podrobnost in natanãnost je odvisna od

namena uporabe geodetskega naãrta.

Geodetski naãrt se praviloma izdela v sistemu

ravninskih koordinat Gauss-Kruegerjeve projek-

cije.

Topografski kljuã predpisuje obliko prikaza

objektov in pojavov na geodetskem naãrtu.

V predavanju bosta poudarjena uporaba in

pomen geodetskih naãrtov pri urejanju prosto-

ra, graditvi objektov in evidentiranju dejanske

rabe prostora.

Predavanje je namenjeno predstavitvi geodet-

skih vsebin ãlanom zbornice iz ostalih strok v

IZS, ki se pri svojem delu vsakodnevno sreãu-

jejo z njimi in jih tudi uporabljajo.

■ TEHNOLOGIJA MINIRANJA

Predavatelji: prof. dr. Uro‰ BajÏelj, univ. dipl.

inÏ. rud. in geotehn., prof. dr. Jakob Likar, univ.

dipl. inÏ. rud. in geotehn., vi‰. pred. dr. JoÏe

Kortnik, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehn.

Vsebina predavanja 

Predavanje bo temeljilo na splo‰ni predstavi-

tvi, teoretiãni osnovi razstreljevanja, moÏno-

stih uporabe elektronskih vÏigalnikov ter vpli-

vu razstreljevanja na okolje.

■ USPOSABLJANJE ZA UPORABO SIST EN ISO

10628 ZA RISANJE TEHNOLOâKIH SHEM V

ACAD

Predavanje bo organizirano v okviru Matiãne

sekcije tehnologov in drugih inÏenirjev.

■ NOVI PODZAKONSKI AKTI K ZGO-1 in ZUreP-1

Informacije o datumih ter prijave za izobraÏe-

vanje sprejema ga. Petra Kavãiã na telefon

01/547 33 17 ali po elektronski po‰ti:

petra.kavcic@izs.si. 

Vljudno vabljeni!

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

dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud., l.r.
Predsednik Komisije za izobraÏevanje
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Naãrtovana
izobraÏevanja
v letu 2004 



KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

TUDI LETOS SE JE INÎENIRSKA ZBORNICA

SLOVENIJE UDELEÎILA SEJMA MEGRA, KI JE

POTEKAL OD 6. DO 10. APRILA 2004 V

GORNJI RADGONI. VES âAS SEJMA JE

DELOVALA INFORMACIJSKA PISARNA

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.

PREDSTAVLJALI SMO SPREMEMBE, KI SO

NASTALE PO SPREJEMU NOVE SISTEMSKE

ZAKONODAJE S PODROâJA GRADITVE TER

SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV.

P
rvi dan sejma, v torek 6. aprila 2004, so se

nam na sejemskem prostoru zbornice pri-

druÏili predsednik IZS mag. ârtomir

Remec, predsednik upravnega odbora Matiãne

sekcije inÏenirjev rudarjev in geotehonologov in

predsednik Komisije za izobraÏevanje dr. Îeljko

Vukeliã, predsednik upravnega odbora Matiãne

sekcije strojnih inÏenirjev in predsednik Komisije

za oceno vlog g. Andrej Pov‰iã ter predsednik

upravnega odbora Matiãne sekcije gradbenih inÏe-

nirjev g. Gorazd Humar.

V sredo 7. aprila 2004 je referentka za strokov-

ne izpite na InÏenirski zbornici Slovenije ga.

Tereza Rebernik odgovarjala na vpra‰anja v zvezi

z opravljanjem strokovnih izpitov po Zakonu o

graditvi objektov in Zakonu o geodetski dejav-

nosti. InÏenirska zbornica Slovenije opravlja nalo-

ge zagotavljanja opravljanja strokovnih izpitov

kot javno pooblastilo.

V mesecu decembru 2003 je stopil v veljavo nov

Pravilnik o strokovnih izpitih, ki je prinesel novosti

na podroãju opravljanja izpitov. K opravljanju

strokovnega izpita lahko pristopijo inÏenirji in teh-

niki, ki opravljajo inÏenirske storitve in druga

strokovna dela pri graditvi objektov ter Ïelijo pri

opravljanju tak‰nih inÏenirskih storitev nastopati

kot odgovorni projektanti doloãene vrste naãrtov,

odgovorni revidenti doloãene vrste naãrtov, odgo-

vorni vodje doloãene vrste del pri gradnjah in

odgovorni vodje doloãene vrste posameznih del

pri gradnjah.

Po Zakonu o geodetski dejavnosti pa lahko

strokovne izpite opravljajo tisti inÏenirji geodezi-

je, diplomirani inÏenirji geodezije in univerzitetni

diplomirani inÏenirji geodezije, ki Ïelijo nastopati

kot poobla‰ãeni inÏenirji za geodetsko stroko.

Vodja evidenãne sluÏbe na InÏenirski zbornici

Slovenije ga. Renata Gomboc je odgovarjala na

vpra‰anja v zvezi z vpisom v Imenik poobla‰ãe-

nih inÏenirjev in odgovornih projektantov ter

vodenjem seznama projektivnih in geodetskih

podjetij. Zbornica opravlja naloge vodenja in

vzdrÏevanja imenika kot javno pooblastilo.

Lahko ste si pridobili vse informacije v zvezi z vpi-

som v imenik IZS, tako za slovenske drÏavljane kot
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IZS se je predstavila
na sejmu MEGRA

Petra Kavãiã

SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Razstavni prostor InÏenirske zbornice Slovenije na Sejmu Megra Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, predsednik UO MSS g. Andrej Pov‰iã in predsednik UO MSRG

dr. Îeljko Vukeliã med pogovorom na Sejmu Megra.
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tudi za drÏavljane drÏav ãlanic Evropske unije in

drÏavljane drugih tujih drÏav.

V ãetrtek 8. aprila 2004 je v informacijski pisarni

sodelovala generalna sekretarka InÏenirske zbor-

nice Slovenije mag. Barbara ·kraba. Zainteresira-

nim obiskovalcem je odgovarjala na vpra‰anja v

zvezi z mednarodnim delovanjem zbornice,

ustanovitvijo regijske pisarne v Mariboru, za-

varovanjem po Zakonu o graditvi objektov,

novim statutom zbornice ter ostalimi aktiv-

nostmi, ki trenutno potekajo na zbornici.

Med drugim je govorila tudi o aktivnem delovanju

InÏenirske zbornice Slovenije, ki v okviru svojih

komisij ves ãas aktivno spremlja sprejemanje

podzakonskih aktov na Ministrstvu za okolje, pro-

stor in energijo s svojimi predlogi in sprememba-

mi.

InÏenirska zbornica je aktivna ãlanica Svetovne

zveze inÏenirskih organizacij WFEO in Evropske-

ga sveta inÏenirskih zbornic (European Council

of Engineers Chambers) ECEC, ki je bil ustanovljen

26. septembra 2003 na Dunaju. S tem so poobla-

‰ãeni inÏenirji iz Slovenije in Evrope dobili svoje

predstavnike in zastopnike svojih interesov

tudi v Evropi oziroma Evropski uniji. Evropski

svet zbornic sestavljajo poleg Slovenije ‰e Nemãi-

ja, Italija, Avstrija, âe‰ka, Poljska, Slova‰ka, Mad-

Ïarska, Hrva‰ka in ârna gora.

V letu 2004 bo zbornica odprla prvo regijsko

pisarno, in sicer v Mariboru, na sedeÏu Zveze dru-

‰tev inÏenirjev in tehnikov Maribor. Svoje delova-

nje Ïelimo pribliÏati na‰im ãlanom in jih ‰e aktiv-

neje vkljuãiti v dejavnosti zbornice.

V petek 9. aprila 2004 je vodja projektne skupine

za tarifne pogoje g. Franc Peãovnik odgovarjal na

vpra‰anja o pripravi novih Minimalnih tarifnih

pogojev, ki sta jih pripravili InÏenirska zbornica

Slovenije ter Zbornica za arhitekturo in prostor

Slovenije na podlagi 110. ãlena Zakona o graditvi

objektov. Novi minimalni tarifni pogoji so priprav-

ljeni za opravljanje dejavnosti prostorskega naãr-

tovanja, arhitekturnega in krajinsko-arhitektur-

nega projektiranja ter revidiranja naãrtov arhi-

tekture in krajinske arhitekture oziroma za

opravljanje dejavnosti gradbenega in drugega

projektiranja, opravljanje geodetskih storitev ter

revidiranja gradbenih in drugih naãrtov.

Poklicni zbornici sta se odloãili, da pripravita

usklajen in enovit osnutek tarifnih pogojev za

izvajanje celovitih projektantskih strokovnih sto-

ritev.

Da bi zastavljene cilje uresniãili in pripravili vse-

binsko ãim bolj celovite ter popolne tarifne pogo-

je, so ti izdelani po vzoru nem‰kih tarifnih pravil

(HOAI), ki pa so prilagojeni na‰emu Zakonu o gra-

ditvi objektov v vseh delih besedila, kjer je bilo to

potrebno in mogoãe. Tako bodo lahko novi tarifni

pogoji po vstopu Slovenije v EU slovenskim in

tujim projektantom omogoãali laÏji prehod oziro-

ma opredeljevanje, vrednotenje in izvajanje stro-

kovnih storitev na podroãju investicijskih naloÏb

na trgu EU.

Poleg zgoraj navedenih informacij smo v priprav-

ljenih zloÏenkah seznanili obiskovalce sejma ‰e z

razpisom izobraÏevanja za ãlane zbornice za

april, maj in junij 2004 in povabili na simpozij

»DruÏba, prostor, graditev«, ki bo potekal 19.

maja 2004 v Hotelu Union v Ljubljani.

Za obiskovalce ter ostale razstavljalce na sejmu

smo pripravili tudi promocijo na‰ega slogana

“Dvigujemo gradbeno kulturo”. Pripravili smo

nagradno igro, v kateri smo ugotavljali, kdo od

obiskovalcev na‰ega razstavnega prostora je bil

najbolj‰i v dvigovanju gradbene kulture.

Ponovno Vas vabimo, da se tudi Vi – ãlani InÏe-

nirske zbornice Slovenije – aktivno vkljuãite v

oblikovanje programa izobraÏevanja s svojimi

predlogi, ki jih bomo v okviru Komisije za izobra-

Ïevanje pregledali ter preuãili moÏnost organiza-

cije.

Veseli smo bili Va‰ega obiska na sejmu Megra ter

upamo, da se nam boste pridruÏili tudi prihodnje

leto.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec in generalni direktor podjetja PRIMORJE d.d. g. Du‰an ârnigoj. Za dvig gradbene kulture bo potrebno vloÏiti ‰e veliko truda.
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Sprejem pri bavarskem ministru dr. 
in 12. bavarski dan inÏenirjev z nasl
svobodnega poklica”

Kraj prireditve:

MÜNCHEN, NEMâIJA

âas prireditve:

29. in 30. JANUAR 2004

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Kratek opis dogajanja, sprejeti
sklepi in usmeritve:
Bavarski dan inÏenirjev, ki je potekal pod naslo-

vom »Prihodnost inÏenirjev svobodnega poklica«,

je organizirala Bavarska inÏenirska zbornica Ïe

dvanajstiã zapored. Sreãanja smo se udeleÏili

predstavniki ‰tevilnih evropskih inÏenirskih zbor-

nic, slavnostni gosti iz tujine, predstavniki politi-

ke, gospodarstva, zvez in medijev ter veliko ba-

varskih inÏenirjev.

O prihodnosti inÏenirjev svobodnega poklica je

govoril bavarski notranji minister, o globalni mi-

selnosti in kooperativnem sodelovanju inÏenirjev

v prepletenem svetu pa podpredsednik Tehniãne

univerze München. âlan direktorata In‰tituta za

svobodne poklice iz Nürnberga je razpravljal na

temo Svobodni poklici – vizije prihodnosti nosilcev

storitev v druÏbi.

Bavarska inÏenirska zbornica je priloÏnost izkoris-

tila tudi za to, da se je s podelitvijo ãastne me-

dalje ob prenehanju predsedni‰ke funkcije zahva-

lila svojemu prvemu in dolgoletnemu predsedniku

prof. dr. ing. Karlu Klingu.

Tudi InÏenirska zbornica Slovenije ni pozabila na

njegove zasluge in naklonjenost do na‰e zbornice.

Predsednik mag. Remec se je v imenu zbornice

zahvalil prof. Karlu Klingu, tudi ãastnemu ãlanu

IZS, za dolgoletno pomoã in podporo in mu ob tem

podaril priloÏnostno darilo.

Bavarskega dneva inÏenirjev so se udeleÏili predstavniki evropskih inÏenirskih zbornic.



Erwinu Huberju
ovom “Prihodnost inÏenirjev
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Sprejem pri bavarskem drÏavnem ministru g. Erwinu Huberju v ãast prof. Karlu Klingu ob njegovi 75-letnici in

zakljuãku predsedovanja Bavarski inÏenirski zbornici.

Predsednik IZS je v prisotnosti notranjega ministra dr. Becksteina in nove predsednice Bavarske zbornice ge. Aschl

izroãil prof. Klingu priloÏnostno darilo.



»KO SEM BIL ·E MLAD, JE BILA MOJA SRâNA

ÎELJA, DA BI POSTAL GEODET. KASNEJE

SEM SVOJO ÎELJO TEMELJITO PREUâIL IN

UGOTOVIL SEM, DA JE TA DEJAVNOST

PRETEÎKA ZAME. ZATO SEM SE USMERIL V

FIZIKO«.

(ALBERT EINSTEIN, PISMO)1

Kraj prireditve:

KLOSTERNEUBURG, DUNAJ, AVSTRIJA

âas prireditve:

21. do 23. JANUARJA 2004

UdeleÏenci:

mag. Brane KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.

Kratek opis dogajanja

O dnevih od 21. do 23. januarja 2004 so

potekali 26. dnevi avstrijskih inÏenirjev

svetovalcev za geodetske meritve. Prire-

ditev je bila v majhnem mestecu Klosterneuburg,

severno od Dunaja. Celotno dogajanje je bilo nav-

zven za nepouãeno javnost praktiãno neopazno,

saj v mestu in kraju samem ni bilo nobenih rekla-

mnih panojev prireditve. Vsebina sama pa je bila

toliko bolj zanimiva tudi za slovenske geodete.

Naslov teme tokratnega sreãanja je bila: »Digitalni

podatki: veãja raba – veãja zanesljivost (Digitale

Geodaten: höhere Nutzen – größere Haftung)«.

Otvoritveni govor je imel g. Hans Polly2 kot vrhov-

ni vodja avstrijskih inÏenirjev svetovalcev za

geodetske meritve. Z otvoritvenimi besedami mu

je nato sledil najvi‰ji predstavnik drÏavne geodet-

ske sluÏbe g. Avgust Hochwartner3, ki je predstavil

cilje drÏavne geodetske sluÏbe na podroãju

geodetskih podatkov.

Sledil mu je niz predavateljev od pravnikov in arhi-

tekta do geodetov, ki so podrobno predstavili

razne problematike:
■ Avtorske pravice nad digitalnimi podatki, odgo-

vornosti in njihove posledice;
■ Zanesljivost digitalnih podatkov na primeru

mnoÏiãnih zajemov pri fotogrametriji;
■ Prikaz dejanskih in moÏnih ‰kodnih primerov

zaradi slabih digitalnih podatkov;
■ Dejanja pri zajemu javnih geodetskih podatkov;
■ Podatkovni menedÏment na primeru konkret-

nega GIS-a v vzhodni Tirolski;
■ Pravna za‰ãita geodetskih podatkov;
■ Meta podatki o geodetskih podatkih.

Vsaki izmed teh zanimivih tem so sledila vpra‰a-

nja, odgovori in razprava.

Drugi dan je bil namenjen predstavitvi produktov

in storitev posameznih avstrijskih geodetskih pod-

jetij in ustanov. V primerjavi z npr. nem‰kim sej-

mom INTERGEO je bila relativno majhna, saj se je

je udeleÏilo samo ducat podjetij in institucij, kar je

pa ‰e vedno veã kot je obiãajno predstaviteljev na

slovenskih geodetskih dnevih. Seveda ta priredi-

tev ni primerljiva z geodetskimi dnevi celotne slo-

venske stroke, ki pa so poleg tega postali bienalni.

Tretji dan je bil namenjen okrogli mizi na temo

digitalnih podatkov.

Na prireditvi je bilo okoli sto udeleÏencev veãino-

ma iz Avstrije, nekaj pa jih je bilo iz Nemãije in

·vice.

Organiziranost
Organiziranost privatnih geodetov v zbornici je

nekoliko drugaãna kot pri nas. V Avstriji imajo ‰tiri

zdruÏene pokrajinske zbornice. Te zbornice so

povezane v Zvezno zbornico arhitektov in inÏenir-

jev svetovalcev (Bundeskammer der Architekten

und Ingenieurkonsulenten)4. Zbornica ima okoli

3000 svojih ãlanov, ki imajo vsi najmanj visoko

izobrazbo. Znotraj zbornice arhitektov in inÏenir-

jev svetovalcev pa so geodeti zbrani v svoji sekciji

(Bundesfachguppe Vermessungswesen). Le-teh je

okoli 300. Ti geodeti so zaposleni v pribliÏno 300

podjetjih, v katerih je preko 3000 delavcev.

Seveda je poleg omenjenih geodetskih podjetij, ki

se veãinoma ukvarjajo z zemlji‰kim katastrom, ‰e

mnoÏica geodetskih podjetij, ki se ukvarjajo z dru-

gimi geodetskimi deli (komunalni kataster, tehniã-

ne meritve,…). V primerjavi z Avstrijo (je ‰tirikrat

veãja in ima 8 milijonov drÏavljanov, 9 pokrajin,…)

lahko ugotovimo, da imamo okoli 200 geodetov

(160 z vi‰jo izobrazbo in 40 z visoko ali veã), ki

sodelujejo s 170 podjetji, v katerih je zaposleno

preko 500 ljudi.

Organiziranost drÏavne geodetske sluÏbe je bila

vãasih podobna sedanji slovenski. Slovenska orga-

nizacijska hierarhija je danes tristopenjska (glavni

urad – dvanajst obmoãnih geodetskih uprav – 45

geodetskih izpostav), a jo sedaj delno razbijajo z

reorganizacijo in izvedbo posameznih projektov.

Avstrija ima enostavnej‰o organizacijsko shemo:

osnovno geodetsko sluÏbo in 42 lokalnih geodet-

skih pisarn. Geodetska dejavnost je zajeta v

DrÏavni sluÏbi za meteorologijo in geodezijo (Das

BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungs-

MEDNARODNO SODELOVANJE
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wesen)5, ki ima skupaj 70 regionalnih pisarn in je

organizirana v okviru ministrstva za ekonomske

zadeve in delo. V Sloveniji je zaposlenih v drÏavni

geodetski sluÏbi okoli 600 ljudi, medtem ko ima

Avstrija vsega skupaj komaj 1050 zaposlenih

drÏavnih uradnikov v geodetski stroki (BEV).

Zakonske osnove
Arhitekti, inÏenirji svetovalci in notarji imajo Ïe od

leta 1860 podoben status kot pri nas notarji. Tako

imajo npr. ugotovitve inÏenirja svetovalca za

geodezijo o meji status javne listine.

Geodetska zakonodaja, po kateri so se v dokaj‰ni

meri zgledovali pisci na‰e nove geodetske zako-

nodaje, izvira iz leta 1968 in so jo novelirali v letu

19976.

Cene geodetskih storitev
Na ravni drÏave nimajo sprejetega cenika geodet-

skih storitev ali minimalnih tarifnih pogojev po

zgledu Nemcev (HOAI), po katerem tudi mi sku‰a-

mo zagotoviti spodnji prag cen geodetskih stori-

tev, ki jih predpisujeta ZGO-1 in ZureP-1. Na ravni

pokrajin in obãin pa imajo v Avstriji veãinoma

sprejete cenike geodetskih storitev.

Konãni datum 1. 1. 2005
V Avstriji je celotno poslovanje drÏavne uprave,

pa tudi drugih sektorjev, usmerjeno h konãnemu

datumu, to je 1.1.2005, ko naj bi v drÏavi poslovali

le digitalno. Takrat bo moral npr. notar listino o

opravljenem prometu z zemlji‰ãi posredovati

zemlji‰ki knjigi digitalno. Zelo pohvalno! Zanimivo

bi bilo videti analize (finanãne, gospodarske,

kadrovske,…), kak‰ne prihranke in uãinke bodo s

tem dosegli. Pri nas podatke javne zemlji‰ke knji-

ge in javnega zemlji‰kega katastra, ki so Ïe veãi-

noma digitalni, ‰e vedno skrivamo. Do njih imajo

dostop le najveãji privilegiranci (posamezne

drÏavne sluÏbe, notarji,…).

DrÏavna geodetska sluÏba:
privatna geodetska podjetja
Tudi pri poslovanju drÏavne geodetske sluÏbe in

privatnih geodetskih podjetij se v Avstriji odloãno

pozna datum, s katerim bodo poslovali zgolj digi-

talno. Geodetska podjetja imajo Ïe sedaj neome-

jen internetni dostop do podatkov zemlji‰ke knji-

ge in zemlji‰kega katastra, enako kot drÏavljani in

druga podjetja. Raãun za uporabljanje podatkov

zemlji‰ke knjige in zemlji‰kega katastra dobijo

geodetska podjetja enkrat meseãno in so obra-

ãunana poleg ostalih telefonskih storitev. Edini

podatki, ki jih geodetska podjetja ‰e fiziãno dvigu-

jejo ali pa dobivajo po po‰ti, so podatki o predho-

dnih elaboratih, ki ‰e niso v celoti poskenirani (v

Sloveniji smo jih priãeli poskusno skenirati) in

dostopni na omreÏju. Bodo pa do konca tega leta.

Posredovanje elaboratov geodetski upravi s strani

geodetskih podjetij prav tako Ïe sedaj v celoti

poteka preko omreÏja, ki omogoãa v dokaj‰ni meri

tudi logiãno kontrolo posredovanih podatkov. Ne

poznajo konfliktov in spopadov, kot jih imamo vsa-

kodnevno med seboj slovenski geodeti (drÏavna

geodetska sluÏba oziroma nekateri njeni zaposleni

ter geodetska podjetja). Vsak po svojih zmoÏno-

stih opravlja zgolj svoje delo in se ne vme‰ava v

delo drugih.

Zakljuãek
Predlagam, da g. Hansa Pollyja kot vodjo avstrij-

skih inÏenirjev svetovalcev za geodetske meritve

in g. Avgusta Hochwartnerja kot direktorja avstrij-

ske drÏavne geodetske sluÏbe ob prvi priloÏnosti

povabimo, da nam predstavita njihov model orga-

niziranosti geodetske sluÏbe. Takrat bi bila zelo na

mestu udeleÏba ministra za okolje, ministra za

informacijsko druÏbo, ministra za pravosodje, … G.

Hans Polly je zagotovil tako svojo udeleÏbo kot

prihod svojega kolega iz drÏavne sluÏbe. Do sedaj

sta skupaj Ïe veãkrat predstavila avstrijski kon-

cept geodetske organiziranosti. Eno najuspe‰nej-

‰ih predstavitev sta imela v na Sa‰kem, ki ima

sedaj kot edina deÏela v Nemãiji podoben sistem

kot Avstrija.

1 »In jungen Jahren, war mein sehnlichster Wunsch, Geodät
zu werden. Später jedoch dachte ich über diese
Angelegenheit gründlich nach und gelangte zur Einsicht,
dass diese Materie wohl zu schwierig für mich sei. Zögernd
wandte ich mich dann der Physic zu.« ; 
http://www.arching.at

2 http://www.zt.co.at/polly&partner/homepa-
ge/html/start.htm

3 http://www.bev.gv.at
4 http://www.arching.at
5 http://www.bev.gv.at
6 http://www.bev.gv.at



Seja je potekala 16. 3. 2004 v Ljubljani, v prostorih

InÏenirske zbornice Slovenije na Jar‰ki cesti 10b v

Ljubljani.

Predsednik zbornice mag. ârtomir Remec, univ.

dipl. inÏ. grad., je ob uri sklica skup‰ãine vse nav-

zoãe pozdravil ter jih seznanil, da se seja skup‰ãi-

ne preloÏi za pol ure (na 12:30 uro), ker ob 12:00

uri skup‰ãina ni bila sklepãna, saj ni bilo prisotnih

najmanj polovice predstavnikov vsake posamezne

matiãne sekcije. (Datum in ura skup‰ãine je bila za

primer nesklepãnosti ob uri sklica doloãena v

vabilu).

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, univ.

dipl. inÏ. grad., je z uvodnim pozdravom ob 12:30

uri otvoril 12. redno sejo skup‰ãine InÏenirske

zbornice Slovenije.

Na skup‰ãini je bila ugotovljena naslednja prisot-

nost:

Matiãna sekcija ·tevilo ãlanov MS

arhitektov, urbanistov 3

in krajinskih arhitektov

gradbenih inÏenirjev 10

strojnih inÏenirjev 7

elektroinÏenirjev 9

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev 11

geodetov 10

inÏenirjev rudarjev in geotehnologov 6

SKUP·âINA 56

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

54 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2004

Zapisnik
12. redne skup‰ãine InÏenirske
zbornice Slovenije

Generalna sekretarka IZS

■ mag. Barbara ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad. ■ mag. Barbara ·KRABA, univ. dipl. inÏ. grad.

Ostali vabljeni:

■ minister za okolje in prostor, 

g. Janez KOPAâ ■ opraviãeno odsoten
■ drÏavni sekretar za okolje in prostor, 

g. JoÏe NOVAK ■ opraviãeno odsoten
■ predsednik nadzornega odbora,

mag. Vekoslav KORO·EC ■ opraviãeno odsoten
■ predsednik komisije za statut in poslovnik,
■ g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad. ■ g. Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. inÏ. grad.,
■ odvetnica ga. Carmen DOBNIK ■ odvetnica ga. Carmen DOBNIK
■ Marijan RABIâ (raãunovodja) ■ Marijan RABIâ

Seznam ãlanov skup‰ãine:

Predsednik IZS
■ mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad. ■ mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.

MS arhitektov, urbanistov in 
krajinskih arhitektov:

■ dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh. ■ dr. Viktor PUST, univ. dipl. inÏ. arh.
■ g. Boris ZULIANI, univ. dipl. inÏ. arh. ■ g. Boris ZULIANI, univ. dipl. inÏ. arh.
■ mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh. ■ mag. Andrej âERNIGOJ, univ. dipl. inÏ. arh.
■ g. Ale‰ ÎETKO, univ. dipl. inÏ. arh.
■ mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. inÏ. arh.
■ g. Janez DOLINAR, univ. dipl. inÏ. kraj. arh.
■ ga. Jadranka GRMEK, univ. dipl. inÏ. arh.
■ g. Vladimir KRAJCAR, univ. dipl. inÏ. arh.
■ g. Iztok RAJ·TER, univ. dipl. inÏ. arh.
■ ga. Katarina LANGUS, univ. dipl. inÏ. arh.
■ mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.
■ mag. Andrej PRELOV·EK, univ. dipl. inÏ. arh.

MS gradbenih inÏenirjev:

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

MS strojnih  inÏenirjev:

■ g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str. ■ g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str. ■ g. JoÏe VRHUNC, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Miro PIRNAR, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Vladimir JAMA, univ. dipl. inÏ. str. ■ g. Vladimir JAMA, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Franc HROVATIN, univ. dipl. inÏ. str. ■ po pooblastilu g. Mitja DRA·LER, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Danijel MUR·Iâ, univ. dipl. inÏ. str. ■ g. Danijel MUR·Iâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Ferdo KAC, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Milan LEPETIâ, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Vladimir VASTL, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Marko AGOSTINI, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. JoÏef KOTAR, inÏ. str. ■ g. JoÏef KOTAR, inÏ. str.
■ ga. Nada MEDVED, univ. dipl. inÏ. str. ■ ga. Nada MEDVED, univ. dipl. inÏ. str.
■ g. Anton BENKOVIâ, univ. dipl. inÏ. str.

Vabljeni: Prisotni:
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1. Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overova-
telja zapisnika 11. redne seje skup‰ãine
in izvolitev delovnega predsedstva

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu pre-

dlagal delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
■ predsednik delovnega predsedstva: 

– g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.,
■ ãlana delovnega predsedstva:

– mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.,

– ga. Metka ZAJC POGORELâNIK, univ. dipl. inÏ.

grad.,
■ overovatelja zapisnika

– g. Vladimir JAMA, univ. dipl. inÏ. str.,

– dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.,
■ zapisnikar: Renata Gomboc.

Sklep ‰t. 138:

Skup‰ãina zbornice je na predloga predsednika

zbornice soglasno imenovala predsednika de-

lovnega predsedstva, ãlana delovnega pred-

sedstva, overovatelja zapisnika in zapisnika-

rja, kot je navedeno.

G. Franc Peãovnik je na predlog predsednika

delovnega predsedstva podal poroãilo overovate-

lja zapisnika 11. redne seje skup‰ãine. Glede na to,

da na zapisnik ni bila podana nobena pripomba, je

g. Peãovnik predlagal, da skup‰ãina potrdi zapis-

nik.

Sklep ‰t. 139:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila poro-

ãilo overovatelja zapisnika in zapisnik 11. redne

seje skup‰ãine IZS.

Predsednik delovnega predsedstva g. Roman

Lebar je predlagal v vabilu navedeni dnevni red:

Dnevni red:
1. Otvoritev skup‰ãine, poroãilo overovatelja

zapisnika 11. redne seje skup‰ãine in izvoli-

tev delovnega predsedstva

2. Potrditev rebalansa Finanãnega naãrta

zbornice za leto 2003

3. Potrditev Zakljuãnega raãuna zbornice za

leto 2003

4. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine

in drugih prispevkov zbornici za leto 2004

5. Sprejem Finanãnega naãrta zbornice za

leto 2004

6. Imenovanje volilne komisije in volitve

disciplinskih organov

7. Sprejem novega Pravilnika o izkaznicah in

Ïigih poobla‰ãenih inÏenirjev

8. Sprejem novega statuta zbornice

9. Sprejem novih Tarifnih pogojev za pro-

jektantske storitve in Minimalnih tarifnih

pogojev za geodetske storitve

10. Razno

MS elektro inÏenirjev:

■ g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el. ■ po pooblastilu g. Anton AVâIN, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el. ■ mag. Borut GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Viktor DRA·LER,  univ. dipl. inÏ. el. ■ g. Viktor DRA·LER,  univ. dipl. inÏ. el.
■ g. TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el. ■ g. TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Roman ·MIDOVNIK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Ladislav TOM·Iâ, univ. dipl. inÏ. el. ■ po pooblastilu Marjan Braãun, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Anton BENCE, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el. ■ g. Franc JUVAN, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Stanislav ·TRUKELJ, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Boris KOCJANâIâ, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Ivan KOREâIâ, univ. dipl. inÏ. el. ■ g. Ivan KOREâIâ, univ. dipl. inÏ. el.
■ mag. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el. ■ mag. Vladimir DIRNBEK, univ. dipl. inÏ. el.
■ g. Ale‰ MATU·, univ. dipl. inÏ. el. ■ g. Ale‰ MATU·, univ. dipl. inÏ. el.

MS inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev:

■ g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ g. Roman LEBAR, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Peter PEJAKOV, univ. dipl. inÏ. gozd. ■ g. Peter PEJAKOV, univ. dipl. inÏ. gozd.
■ g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str. ■ g. Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.
■ dr. Anton Ignacij RECELJ, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ dr. Anton Ignacij RECELJ, univ. dipl. inÏ. kem. teh.
■ mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ mag. Darko DREV, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ. kem. ■ g. Danijel Aleksander PODPEâAN, univ. dipl. inÏ. kem.
■ mag. Alenka KRAMARIâ, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ mag. Alenka KRAMARIâ, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Borut ZULE, univ. dipl. kem. tehnol. ■ g. Borut ZULE, univ. dipl. kem. tehnol.
■ g. Alojz MEDIC, univ. dipl. inÏ. kem.tehnol.
■ g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ g. Rok JER·AN, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol. ■ mag. Bojan GRM, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
■ g. Andrej LESNIK, univ. dipl. inÏ. les. ■ g. Andrej LESNIK, univ. dipl. inÏ. les.

MS geodetov:

■ g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.,
■ mag. MatjaÏ HRIBAR, univ. dipl. inÏ. geod. ■ mag. MatjaÏa HRIBAR, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Viktor JEREB, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. Simon DERNOV·EK, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. Igor ILEC, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. Dominik BOVHA, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Stojan BO·NIK, univ. dipl. inÏ. geod. ■ po pooblastilu g. Simon DERNOV·EK
■ mag. Branko KOVAâ, univ.dipl. inÏ. geod. ■ mag. Branko KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Valter PODBR·âEK, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. Valter PODBR·âEK, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Iztok POÎAUKO, univ. dipl. inÏ. geod.
■ mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod. ■ mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Marjan FLEGAR, univ. dipl. inÏ. geod.
■ g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod. ■ g. Miran BRUMEC, univ. dipl. inÏ. geod.

MS inÏenirjev rudarjev in geotehnologov:

■ dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. ■ dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. ■ po pooblastilu dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
■ mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Bojan JELEN, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud. ■ g. Îeljko STERNAD, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Jurij ·PORIN, univ. dipl. inÏ. rud. ■ g. Jurij ·PORIN, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Sa‰o KOSMAâ, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud. ■ g. Ivan PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. TomaÏ BEGU·, univ. dipl. inÏ. rud.
■ dr. JoÏe KORTNIK, univ. dipl. inÏ. rud.
■ mag. Marjan HUDEJ, univ. dipl. inÏ. rud. ■ po pooblastilu g. Ivan PEâOVNIK
■ g. JoÏe VELIKONJA, univ. dipl. inÏ. rud.

Vabljeni: Prisotni:

f



Navzoãi so brez pripomb sprejeli naslednji sklep:

Sklep ‰t. 140:

Soglasno je bil sprejet dnevni red 12. redne

skup‰ãine IZS.

2. Potrditev rebalansa Finanãnega naãrta
zbornice za leto 2003

Poroãilo o delu upravnega odbora zbornice za leto

2003 je podal predsednik InÏenirske zbornice Slove-

nije in je zajemalo delo samega upravnega odbora

ter poroãilo o vkljuãevanju zbornice v mednarodna

dogajanja. V poroãilu je predsednik izpostavil pripra-

vo podzakonskih aktov ter delo projektnih skupin.

Delovni predsednik je navzoãe seznanil, da bodo

pri potrditvi rebalansa in Zakljuãnega raãuna za

leto 2003 veljavno glasovali tudi predstavniki biv‰e

MSA oziroma sedanje ZAPS.

Dr. Branko Zadnik je podal poroãilo nadzornega

odbora. Nadzorni odbor je ugotovil, da raãunovod-

ski izkaz v vseh pomembnej‰ih pogledih podaja

resniãno in po‰teno sliko finanãnega stanja InÏe-

nirske zbornice Slovenije na dan 31.12.2003 in

rezultatov poslovanja (prihodkov in odhodkov) za

obdobje, ki se je konãalo na isti dan, v skladu z

Zakonom o raãunovodstvu in slovenskimi raãuno-

vodskimi standardi, zato ni zadrÏkov za potrditev

rebalansa Finanãnega naãrta zbornice za leto 2003

in potrditev Zakljuãnega raãuna zbornice za leto

2003. Poleg navedenega je nadzorni odbor predla-

gal, da se v okviru preseÏkov prihodkov nad

odhodki formulirajo trije skladi in sicer riziãni

sklad, poslovni sklad in nerazporejeni preseÏek pri-

hodkov nad odhodki. Prav tako je dr. Branko Zadnik

navzoãe seznanil, da je nadzorni odbor predlagal

upravnemu odboru, da prouãi plaãno politiko.

Sklep ‰t. 141:

V okviru preseÏkov prihodkov nad odhodki se

formulirajo trije skladi in sicer riziãni sklad,

poslovni sklad in nerazporejeni preseÏek pri-

hodkov nad odhodki.

Brez razprave je bil soglasno sprejet naslednji

sklep:

Sklep ‰t. 142:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log rebalansa Finanãnega naãrta InÏenirske

zbornice Slovenije za leto 2003, ki so ga ãlani

skup‰ãine prejeli z vabilom na sejo skup‰ãine.

3. Potrditev Zakljuãnega raãuna zbornice
za leto 2003

Na podlagi poroãila nadzornega odbora so navzo-

ãi brez pripomb in soglasno sprejeli naslednji

sklep:

Sklep ‰t. 143:

Potrdi se Zakljuãni raãun InÏenirske zbornice

Slovenije za leto 2003.

Predstavniki ZAPS so po izvolitvi zgornjega skle-

pa zapustili skup‰ãino.

4. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanari-
ne in drugih prispevkov zbornici za leto
2003

G. Roman Lebar je predlagal sprejem Pravilnika o

plaãevanju in drugih prispevkov zbornici za leto

2004.

Generalna sekretarka je predlagala ãrtanje ãetrte

alineje v toãki 4.1 ãetrtega ãlena predloga pravil-

nika.

Sklep ‰t. 144:

Sprejeme se Pravilnik o plaãevanju ãlanarine

in drugih prispevkov za leto 2004 s tem, da se

v ãetrtem ãlenu predloga pravilnika ãrta ãetr-

to alinejo v toãki 4.1.

5. Sprejem Finanãnega naãrta zbornice za
leto 2004

Predsednik delovnega predsedstva je na kratko

predstavil predlog Finanãnega naãrta za leto

2004, ki so ga navzoãi prejeli v prilogi vabila.

Dr. Janez Duhovnik je podal predlog spremembe

delitve finanãnih sredstev matiãnim sekcijam. V

razpravo so se vkljuãili g. Roman Lebar, mag.

ârtomir Remec, dr. Branko Zadnik, mag. Barbara

·kraba, mag. Bojan Grm, g. Andej Pov‰iã, MatjaÏ

Grilc in Dominik Bovha.

Z 42 glasovi za, 3 glasovi proti in 7 vzdrÏanimi

glasovi je bil sprejet sklep:

Sklep ‰t. 145:

Sprejeme se predlog Finanãnega naãrta InÏe-

nirske zbornice Slovenije za leto 2004.

Sklep ‰t. 146:

Skup‰ãina je sprejela sklep, da naj UO IZS ãim

prej sprejme postopek pridobivanja/dodelitve

sredstev za projekte s skupne postavke UO

IZS, ki bodo v korist celi IZS.
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6. Imenovanje volilne komisije in volitve
disciplinskih organov

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal

volilno komisijo v sestavi:
■ predsednik volilne komisije, JoÏe VRHUNC, univ.

dipl. inÏ. str.
■ ãlane volilne komisije;

– Branko KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.,

– Alenka VRHOVEC KRAMARIâ, mag. farm.,

– Peter KOREN, univ. dipl. inÏ. grad.,

– TomaÏ KERN, univ. dipl. inÏ. el.

Sklep ‰t. 147:

âlani skup‰ãine so soglasno izvolili volilno

komisijo 12. redne seje skup‰ãine v predlagani

sestavi.

Predsednik delovnega predsedstva je prisotne

obvestil, da kandidat Ojo Veselko odstopa z mesta

namestnika disciplinskega toÏilca IZS, v kolikor bo

izvoljen za disciplinskega toÏilca IZS. Zaradi nave-

denega so volitve potekale v dveh krogih. V prvem

krogu je bil voljen disciplinski toÏilec.

Sklep ‰t. 148:

Za disciplinskega toÏilca InÏenirske zbornice

Slovenije je bil s 35 od 52 glasov izvoljen g.

Boris KOCJAN, univ. dipl. inÏ. el..

V drugem krogu pa so potekale volitve namestni-

kov ãlanov disciplinske komisije in namestnikov

ãlanov disciplinskega sodi‰ãa.

Sklep ‰t. 149:

Za namestnike ãlanov v disciplinski komisiji so

bili z 52 glasovi za in nobenim proti ali vzdrÏa-

nim izvoljeni:

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec

f
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■ Albin Luin, univ. dipl. inÏ. str., MSS,
■ MatevÏ LoÏar, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.,

MST,
■ Boris Umbreht, univ. dipl. inÏ. geod., MSGeo.

Sklep ‰t. 150:

Za namestnike ãlanov disciplinskega sodi‰ãa

so bili z 51 glasovi za in 1 proti in nobenim

vzdrÏanim izvoljeni:
■ Miroslav Skribe, inÏ. grad., MSG,
■ Miran Polj‰ak, univ. dipl. inÏ. str., MSS,
■ Zlatko PodrÏaj, dipl.var. inÏ., MST,
■ Irena Vrabiã, univ. dipl. inÏ. geod., MSGeo.

7. Sprejem novega Pravilnika o izkaznicah
in Ïigih poobla‰ãenih inÏenirjev

Generalna sekretarka je predstavila predlog novega

Pravilnika o izkaznicah in Ïigih poobla‰ãenih inÏenir-

jev ter predlagala dopolnitev besedila pravilnika z

novim 11. ãlenom, ki se nana‰a na izdajanje izkaznic

in enotnih Ïigov arhitektom v prehodnem obdobju

kot sledi:

(1) Do zaãetka poslovanja Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije in sprejema Pravilnika o obliki in
vsebini izkaznice in enotnega Ïiga poobla‰ãenih arhi-
tektov, poobla‰ãenih krajinskih arhitektov in poobla-
‰ãenih prostorskih naãrtovalcev izdaja poobla‰ãenim
arhitektom, poobla‰ãenim krajinskim arhitektom in
poobla‰ãenim prostorskim naãrtovalcem izkaznice in
enotne Ïige IZS/97 v skladu z doloãbami tega pravil-
nika.
(2) Izkaznica se poobla‰ãenim arhitektom, poobla-
‰ãenim krajinskim arhitektom in poobla‰ãenim pro-
storskim naãrtovalcem izda v obliki in z vsebino, ki
je predpisana za izkaznico poobla‰ãenega inÏenirja
in je v prilogi 1 tega pravilnika, s tem da se vsebina
izkaznice smiselno prilagodi tako, da se pod rubriko
identifikacijska ‰tevilka vpi‰e identifikacijska ‰tevil-
ka vpisa v Matiãno sekcijo arhitektov.
(3) Enotni Ïig se poobla‰ãenim arhitektom, poobla-
‰ãenim krajinskim arhitektom oziroma poobla‰ãe-
nim prostorskim naãrtovalcem izda v obliki in z vse-
bino, ki je predpisana za enotni Ïig poobla‰ãenega
inÏenirja in je v prilogi 2 tega pravilnika, s tem da se
vsebina Ïiga smiselno prilagodi tako, da se namesto
oznake matiãne sekcije vpi‰e podroãje stroke, za
katero ima posameznik pridobljeno pooblastilo in
sicer oznaka »A« za podroãje odgovornega arhi-
tekturnega projektiranja in prostorskega naãr-
tovanja, »KA« za podroãje odgovornega krajinskega
projektiranja in prostorskega naãrtovanja oziroma
»P« za podroãje prostorskega naãrtovanja, kot iden-
tifikacijska ‰tevilka pa se vpi‰e identifikacijska ‰te-
vilka vpisa v Matiãno sekcijo arhitektov pri IZS/97.«

Navedeni ãlen je zahteval MOPE kot pogoj za izdajo

soglasja k pravilniku. Brez pripomb je bil sprejet sklep:

Delovno predsedstvo 12. redne skup‰ãine IZS.

Predstavniki arhitektov zadnjiã na skup‰ãini IZS.

Sklep ‰t. 151:

Skup‰ãina zbornice je z enim glasom proti,

dvema vzdrÏanima in ostalimi za potrdila

predlog novega Pravilnika o izkaznicah in Ïigih

poobla‰ãenih inÏenirjev, objavljenem na splet-

ni strani IZS v gradivu za skup‰ãino, pri ãemer

se besedilo dopolni z 11. ãlenom, kot je nave-

deno zgoraj.

8. Sprejem novega statuta zbornice

Predsednik Komisije za statut in poslovnik, g.

Bogdan Drinovec, in generalna sekretarka sta

predstavila predlog novega Statuta IZS, h kate-

remu je bilo pridobljeno soglasje MOPE in ga bo

potrebno ‰e lektorirati in nomotehniãno urediti

pred posredovanjem Vladi RS v soglasje.

G. Roman Lebar je prisotne seznani z dejstvom,

da so vsi zbori MS, z izjemo zbora MSGeo, brezpo-

gojno sprejeli predlog novega Statuta IZS.

G. Grilc je navzoãe seznanil s pogojem oz. predlo-

gom, ki ga je sprejel zbor MSGeo.

V razpravo so se vkljuãili g. MatjaÏ Grilc, ga.

Carmen Dobnik, mag. Darko Tanko, mag. Gojmir

âerne, mag. Barbara ·kraba in g. Dominik Bovha. f
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Po razpravi so bili s potrebno 2/3 glasov vseh ãla-

nov skup‰ãine (49) izvoljeni naslednji sklepi:

Sklep 152:

V besedilo predloga novega statuta zbornice se

doda ãlen »IZS vodi imenik geodetskih podjetij v

skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti«.

Sklep 153:

Skup‰ãina zbornice je potrdila predlog novega

statuta zbornice.

Sklep 154:

Skup‰ãina zbornice je zadolÏila UO MSGeo in

UO IZS, da skladno s pooblastili sproÏita

postopek urejanja statusa geodetskih podjetij

in imenika geodetskih podjetij.

Sklep 155:

Za potrebe nadaljnjega usklajevanja z drÏavni-

mi organi je skup‰ãina zbornice imenovala

delovno skupino v sestavi g. Bogdan Drinovec

– predsednik Komisije za statut in poslovnik, g.

MatjaÏ Grilc – predsednik MSGeo, ga. Carmen

Dobnik – odvetnica, mag. Barbara ·kraba –

generalna sekretarka ter jo pooblastila za

nujne korekcije besedila statuta, ponovno pri-

dobitev soglasja MOPE k popravljenemu statu-

tu in pridobitev soglasja Vlade RS, in sicer tudi

za izpustitev besedila iz sklepa 13, ãe bi bilo to

nujno potrebno za pridobitev soglasja.

9. Sprejem novih Tarifnih pogojev za pro-
jektantske storitve in Minimalnih tarif-
nih pogojev za geodetske storitve

G. Franc Peãovnik je obrazloÏil predlog Tarifnih

pogojev za projektantske storitve, ki jih bo potreb-

no ‰e lektorirati in nomotehniãno urediti pred

posredovanjem MOPE.

V razpravo v zvezi s komercialnim popustom in

dikcijo »minimalni« so se vkljuãili mag. Gojmir

âerne, mag. Barbara ·kraba, g. Dominik Bovha,

mag. Darko Tanko in g. JoÏe Vrhunc.

Po razpravi je bil sprejet

Sklep 156:

Skup‰ãina je sprejela predlog novih Tarifnih

pogojev za projektantske storitve (TPPS) pod

pogojem, da so to priporoãene tarife, dokler

niso potrjene od vlade RS in da se v Tarifne

pogoje za projektantske storitve pri storitvah,

kjer se storitev vrednoti po porabi ãasa,

doda/predvidi uporabo korekcijskega faktorja,

ki pomeni faktor primerljivosti tarif urnih

postavk HOAI-TPPS glede na kupno moã

Nemãija-Slovenija, pri ãemer korekcijski faktor

vsako leto doloãi skup‰ãina s sklepom.

Sklep 157:

Skup‰ãina zbornice je pooblastila UO IZS, da

na podlagi primerjalne analize tarifnih pogojev

ãim prej doloãi korekcijski faktor iz predho-

dnega sklepa.

G. MatjaÏ Grilc je obrazloÏil predlog Minimalnih

tarifnih pogojev za geodetske storitve.

Sklep 158:

Skup‰ãina zbornice je sprejela predlog novih

Minimalnih tarifnih pogojev za geodetske storitve.

Sklep 159:

Za potrebe nadaljnjega nebistvenega usklaje-

vanja z drÏavnimi organi ter poslediãne korek-

cije besedila tarifnih pogojev projektantskih

oziroma geodetskih storitev vse do sprejema

tarifnih pogojev za projektantske oziroma

geodetske storitve na Vladi RS poobla‰ãa sku-

p‰ãina zbornice Projektno skupino za tarifne

pogoje oziroma UO MSGeo, pri ãemer pa mora

korekcije pred dokonãnim posredovanjem

predlogov tarifnih pogojev na MOPE potrditi

UO IZS.

10. Predlogi in pobude ãlanov skup‰ãine

G. JoÏe Vrhunc je podal pobudo za zavarovanje

podjetij za ‰kodno odgovornost po ZGO-1 pri IZS. V

razpravo so se vkljuãili mag. Gojmir âerne, mag.

ârtomir Remec, g. Roman Lebar in ga. Carmen

Dobnik, ki je navzoãe tudi seznanila z naãinom

zavarovanja odvetnikov pri Odvetni‰ki zbornici in

s tem, da po naroãilu zbornice pripravlja analizo

ponudbe zavarovanja ‰kodne odgovornosti.

G. Roman Lebar je sklenil sejo skup‰ãine ob 15.30 uri.

Roman LEBAR
Predsednik delovnega predsedstva Skup‰ãine:

mag. Borut GLAVNIK
âlan delovnega predsedstva Skup‰ãine

Metka ZAJC-POGORELâNIK
âlan delovnega predsedstva Skup‰ãine

Zapisala:

Renata GOMBOC

Overovatelj:

Vladimir JAMA

Overovatelj:

dr. Îeljko VUKELIâ

Volitve disciplinskih organov.

f
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86. redna seja upravnega odbora: 
18. 12. 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 imeni-

ke IZS.
■ Sprejel je sklep, da evidenãna sluÏba IZS izda

vsem ãlanom, ki imajo znotraj ene matiãne sek-

cije opravljena dva strokovna izpita in pridob-

ljeni dve pooblastili, pod eno identifikacijsko

‰tevilko dve izkaznici in dva Ïiga, pri ãemer sta

razliãni pooblastili razvidni iz drugaãnih oznak

podskupine v matiãni sekciji.
■ Ugotovil je, da predstavnik Matiãne sekcije grad-

benikov nima pooblastil za odloãanje v zadevah,

ki se tiãejo finanãnega naãrta IZS, zato je obrav-

navo te toãke preloÏil na naslednjo sejo.
■ ZadolÏil je predsednika in generalno sekretar-

ko, da predstavita izhodi‰ãa za sestavo finanã-

nega naãrta na seji Upravnega odbora Matiãne

sekcije gradbenikov.
■ Sprejel je sklep, da se pripravijo kriteriji za oce-

njevanje predlaganih projektov, ki jih bodo

predlagale posamezne matiãne sekcije. Za

koordinatorja te akcije se zadolÏita dr. Vukeliã

in MatjaÏ Grilc.
■ Obravnaval je problematiko tarifnih pogojev za

projektantske storitve in zadolÏil predsednika,

da opravi razgovor z drÏavnim sekretarjem

JoÏetom Novakom o moÏnosti sprejema tarif-

nih pogojev ‰e pred vstopom v Evropsko sku-

pnost.
■ Sprejel je pobudo o ustanovitvi tripartitnega

strokovnega sveta, ki bo koordiniral izdelavo

primerjalne analize tarifnih pogojev in predla-

gal podpis tripartitne pogodbe (IZS, ZAPS in

IRET) za izdelavo ekonomske analize.
■ Sprejel je sklep, da ãastni ãlani, ki ne uporablja-

jo izkaznice in Ïiga in jih imajo deponirane na

IZS, ne plaãujejo ãlanarine.
■ Sprejel je sklep, da morajo biti aktivnosti za pre-

novo spletnih strani konãane do konca januarja.

UPRAVNI ODBOR IZS
■ Ugotovil je poveãan obseg dela sluÏb IZS v letu

2003 in sprejel sklep, da se zaposlenim izplaãa

nagrada za prizadevno delo.
■ ZadolÏil je Komisijo za strokovne izpite, da pri-

pravi nov predlog kriterijev za plaãilo izpitnih

komisij.
■ Sprejel je sklep, da se MOPE pozove, da povabi

k pisanju predloga Pravilnika o projektni in teh-

niãni dokumentaciji tudi predstavnike IZS. Cilj

tega je uskladitev medsebojnih stali‰ã ‰e pred

javno obravnavo.

87. redna seja upravnega odbora: 
28. 1. 2004
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 pobudo Matiãne sekcije gradbenikov

in zadolÏil evidenãno sluÏbo IZS, da pridobi

informacije iz tujih zbornic, pod kak‰nimi pogo-

ji lahko na‰i inÏenirji delajo v drÏavah EU in

drÏavah biv‰e Jugoslavije.
■ Na predlog Matiãne sekcije gradbenikov je

sprejel sklep o organizaciji sreãanja vodstev

inÏenirskih zbornic iz drÏav biv‰e Jugoslavije v

Ljubljani, na katerem bi se dogovorili o moÏno-

stih delovanja tujih projektantov, nadzornikov

in vodij del v posameznih drÏavah.
■ Obravnaval je pro‰njo ZAPS in v zvezi s tem

sprejel sklep, da se vodstvi sluÏbe za strokovne

izpite in evidenãne sluÏbe sestaneta s pred-

stavniki ZAPS. Na tem sestanku morajo ugoto-

viti pogoje in moÏnosti za izvajanje javnih

pooblastil za ZAPS in pripraviti ustrezno ponud-

bo, ki jo bo obravnaval Upravni odbor IZS.
■ Potrdil je program za strokovne izpite Matiãne

sekcije tehnologov.
■ Potrdil je dodatne ãlane izpitnih komisij za

strokovne izpite iz elektrotehnike, telekomuni-

kacij in informatike.
■ Potrdil je postopek nostrifikacije strokovnih

izpitov in doloãil ceno tega postopka.

UPRAVNI ODBOR IZS

■ Sprejel je sklep, da se skliãe koordinacija pred-

sednika IZS na temo izvajanja dopolnilnih

strokovnih izpitov za odgovorno revidiranje.
■ Sprejel je sklep, da se pozove MOPE in prosi za

informacijo o tistih ãlenih spremenjenega ZGO-

1, ki se nana‰ajo na ãlanarino IZS.
■ Sprejel je v razpravi dopolnjeni finanãni naãrt

za leto 2004.
■ Odobril je kratkoroãno posojilo ZAPS, pod pogo-

jem, da je posojilo prikazano v finanãnem naãr-

tu ZAPS za leto 2004 in da ZAPS posojilo vrne

‰e v letu 2004.
■ Sprejel je sklep, da bo IZS soorganizator posve-

ta z naslovom »DruÏba, prostor, graditev«), s

pogojem, da ne prevzema operativne organiza-

cije simpozija. IZS bo prispeval finanãni deleÏ k

organizaciji in zato predlaga niÏjo kotizacijo za

ãlane IZS.
■ Sprejel je sklep, da IZS odgovori na pisanje dr.

Mrkaiãa v ãasopisu Finance. 
■ Sprejel je pobudo, da se skliãe sejo Komisije za

sistemske zakone z ciljem obravnave Pravilnika

o projektni in tehniãni dokumentaciji.

88. redna seja upravnega odbora: 
26. 2. 2004
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 Pravilnika o izkaznici in enot-

nem Ïigu poobla‰ãenega inÏenirja in naroãil

evidenãni sluÏbi IZS, da pridobi soglasje MOPE

in posreduje predlog skup‰ãini IZS v sprejem.
■ Pooblastil je Komisijo za sistemske zakone, da

poda pripombe na Pravilnik o projektni in teh-

niãni dokumentaciji, ki je v javni obravnavi.
■ Potrdil je poroãilo Komisije za strokovne izpite

in pooblastil sluÏbo za strokovne izpite, da po‰-

lje poroãilo na MOPE.
■ Potrdil je predloge izpitnih komisij za odgovor-

no revidiranje vseh matiãnih sekcij, razen

Matiãne sekcije geodetov.

UPRAVNI ODBOR IZS

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA

Novice s sej 
upravnega odbora IZS, upravnih odborov matiãnih sekcij in komisij
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■ ZadolÏil je sluÏbo za strokovne izpite, da vse

izpitne komisije za odgovorno revidiranje po‰-

lje na MOPE v odobritev.
■ Sprejel je predlog rebalansa, poslovnega poro-

ãila in zakljuãnega raãuna IZS za leto 2003. Vsa

tri poroãila mora sprejeti tudi skup‰ãina IZS.
■ Potrdil je predlog seznama osnovnih sredstev,

ki so namenjena odpisu in ustanovil komisijo, ki

bo ta osnovna sredstva komisijsko uniãila.
■ Potrdil je predlog dela IZS za leto 2004.
■ Potrdil je predlog Pravilnika o plaãevanju ãla-

narine in drugih prispevkov zbornici za leto

2004 in podal sprejeti predlog pravilnika skup-

‰ãini v sprejem.
■ Imenoval je predsednike komisij IZS in projekt-

nih skupin IZS.
■ Potrdil je predlog statuta IZS in ga posredoval

MOPE v potrditev in skup‰ãini IZS v sprejem.
■ Predlog statuta IZS morajo potrditi tudi zbori

matiãnih sekcij, mnenje o predlogu pa morajo dati

tudi upravni odbori posameznih matiãnih sekcij.
■ Z majhnimi korekturami je sprejel predlog

Tarifnih pogojev za projektantske storitve in

predlog Minimalnih tarifnih pogojev za geodet-

ske storitve in jih posredoval skup‰ãini IZS v

sprejem.
■ Na predlog Komisije za izobraÏevanje je sprejel

predlog programa za izobraÏevanje.
■ Sprejel je sklep, da se za leto‰nji program izo-

braÏevanja pripravi posebna zgibanka z vsemi

informacijami, ki se jo po‰lje vsem ãlanom s

poravnano ãlanarino in podjetjem, ki so vpisana

v seznam projektivnih in geodetskih podjetij.
■ Sprejel je sklep o odprtju regijske pisarne IZS v

Mariboru.
■ Sprejel je sklep, da se IZS aktivno udeleÏi sejma

MEGRA in tam postavi informacijsko pisarno

IZS, v kateri bo vse dni sejma prisoten nekdo

od zaposlenih na IZS.
■ Doloãil je odgovorne osebe za dajanje informa-

cij javnega znaãaja. Te osebe so Renata

Gomboc, Tereza Rebernik in Barbara ·kraba.
■ Pooblastil je predstavnico za kakovost IZS za

pripravo kataloga informacij javnega znaãaja,

stro‰kovnika in posredovanja informacij na

svetovni splet.
■ Predlog bo upravni odbor obravnaval na

naslednji seji.

38. seja upravnega odbora: 
24. 11. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ ZadolÏil je Jana Kristjana Juter‰ka, da pripravi

predstavitveni tekst o Matiãni sekciji gradbeni-

kov, ki bo objavljen na spletnih straneh matiã-

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)

ne sekcije. Tekst mora biti posredovan vsem

ãlanom upravnega odbora v potrditev.
■ Predlagal in potrdil je Mirka Skribeja za

namestnika ãlana MSG v disciplinskem sodi‰ãu.
■ Za kandidata za toÏilca IZS iz vrst Matiãne sek-

cije gradbenikov predlaga g. Oja Veselka, ki je

bil do sedaj namestnik toÏilca.
■ Potrdil je g. Petra Korena za namestnika pred-

stojnika Akademije za izobraÏevanje iz vrst

Matiãne sekcije gradbenikov.
■ Sprejel je pobudo, da se predlog sporazuma o

razdruÏitvi IZS in ZAPS po‰lje vsem ãlanom

upravnega odbora nekaj dni pred naslednjo sejo.
■ Sprejel je sklep, da bosta poroãilo o delu za leto

2003 in plan dela za leto 2004 obravnavan na

naslednji seji v mesecu decembru. Material se

mora poslati vsem ãlanom upravnega odbora

po po‰ti.
■ Sprejeli so sklep, da se nagrajenci IZS za leto

2003 objavijo tudi v Gradbenem vestniku.
■ Sprejeli so pobudo, naj se naslednji Dan inÏenir-

jev in arhitektov izpelje na Otoãcu.

39. seja upravnega odbora: 9. 12. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejeli so sklep, da se go. Andrejo Kovaãiã

imenuje za namestnico toÏilca IZS iz vrst

Matiãne sekcije gradbenikov.
■ Sprejeli so sporazum o razdruÏitvi IZS in ZAPS

in pooblastili predsednika IZS, da v njihovem

imenu podpi‰e razdruÏitveni sporazum.
■ Sprejeli so ugotovitev, da kljuã razdelitve sred-

stev matiãnim sekcijam, ki je predstavljen v

finanãnem naãrtu za leto 2004, ne zagotavlja

dovolj sredstev za Matiãno sekcijo gradbenikov.

Ugotovili so, da za delo v letu 2004 potrebujejo

najmanj 19.100.000 SIT.
■ Sprejeli so sklep, da bodo predlog finanãnega

naãrta obravnavali ponovno na naslednji seji,

ko bo predstavljen pregled stro‰kov poslovanja

zbornice in vi‰ine sredstev, namenjenih posa-

meznim matiãnim sekcijam.
■ Ugotovili so, da za odloãanje o predlogu finanã-

nega naãrta potrebujejo celoten finanãni naãrt

IZS in sprejeli sklep, da se naslednje seje

Matiãne sekcije gradbenikov udeleÏita predse-

dnik in generalna sekretarka, ki bosta zagotovi-

la potrebna tolmaãenja finanãnega naãrta.
■ Sprejeli so sklep, da mora matiãna sekcija grad-

benikov v izdajateljskem svetu revije Gradbeni

vestnik imeti vsaj tri ãlane in sicer g. Humarja,

dr. Zadnika in mag. Remca.
■ Sprejeli so sklep, da je potrebno sofinanciranje

Gradbenega vestnika pogodbeno urediti z

ZDGITS.

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)

■ Sprejeli so sklep, da sluÏbe IZS pripravijo enot-

na navodila za pisanje obrazloÏitev za nagra-

jence IZS.

40. seja upravnega odbora: 27. 1. 2004
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejeli so sklep, da se g. Gaber‰ku na osnovi

overjenega dopisa Sekretariata za gospodar-

stvo izda duplikat potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu, na osnovi katerega se bo lahko

vpisal v imenik IZS.
■ Potrdili so izpitno komisijo za odgovorno revidi-

ranje v sestavi: dr. Reflak – predsednik, ãlani M.

Pipenbaher, V. Aãanski, F. Av‰iã, dr. J. Duhovnik,

dr. D. Beg, dr. B. Majes, B. Stergar, J. Pugelj, B.

Batistiã.
■ Sprejeli so pobudo, naj sluÏbe zbornice ugoto-

vijo, pod kak‰nimi pogoji lahko na‰i inÏenirji

delajo v drÏavah EU in drÏavah biv‰e

Jugoslavije.
■ ZadolÏili so Upravni odbor IZS, naj organizira

sreãanje vodstev inÏenirskih zbornic s podroãja

biv‰e Jugoslavije, na katerem bodo ugotovili

pogoje opravljanja dela v posameznih drÏavah.
■ Sprejeli in potrdili so predlog finanãnega naãr-

ta Matiãne sekcije gradbenikov, ki predvideva

14,3 mio SIT denarja za delo MSG.
■ Sprejeli so sklep, da se organizira sestanek z

vodstvom ZDGITS z namenom definiranja sode-

lovanja Matiãne sekcije gradbenikov pri izdaja-

nju in financiranju Gradbenega vestnika.

41. seja upravnega odbora: 9. 3. 2004
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je predlog novega statuta IZS.
■ Potrdili so predlog Pravilnika o plaãevanju ãla-

narine in drugih prispevkov zbornici za leto

2004.
■ Sprejeli so predlog predstavitvenega teksta za

spletno stran Matiãne sekcije gradbenikov.
■ Sprejeli so sklep, da se vsem neplaãnikom ãla-

narine IZS preneha po‰iljati Gradbeni vestnik.
■ Ponovno so sprejeli sklep, v katerem prosijo

sluÏbe zbornice, da jasno opredelijo pogoje

delovanja na‰ih inÏenirjev v drÏavah EU in drÏa-

vah biv‰e Jugoslavije.

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)
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16. seja upravnega odbora: 18. 11. 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.
■ Z manj‰imi korekturami je sprejel izpitni prog-

ram za varnost in zdravje pri delu.
■ ZadolÏil je g. Lebarja in g. Peãovnika, da uskla-

dita vse izpitne programe znotraj Matiãne sek-

cije inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev.
■ Sprejel je sklep, da se za program strokovnega

izpita za gozdarje in lesarje skliãe poseben

usklajevalni sestanek v zasedbi: Lebar, Pejakov,

Oblak, Resman in Horvat.
■ Potrdil je kandidate za disciplinske organe iz

vrst Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev in sicer:

– g. Rok Jer‰an – za namestnika ãlana iz MST v

disciplinski komisiji IZS,

– g. Danijel Aleksander Podpeãan – za namest-

nika ãlana iz MST v disciplinskem sodi‰ãu

IZS,

– dr. Anton Ignacij Recelj – za toÏilca IZS iz

MST.
■ Sprejel je sklep, da se pripravljalcem progra-

mov za strokovne izpite izplaãa 80 % predvide-

nega zneska. Ostanek se bo izplaãal po konãni

uskladitvi vseh programov.
■ Sprejeli so sklep, da g. Bojan Grm pripravi pred-

log izobraÏevanja na temo »PoÏarna za‰ãita

gradbenih objektov«.

■

17. seja upravnega odbora: 10. 12. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in potrdil v

vabilu predlagani dnevni red.
■ Potrdil je izpitni program za gozdarje in lesarje.
■ Upravni odbor Matiãne sekcije inÏenirjev teh-

nologov in drugih inÏenirjev je potrdil nasled-

nje kandidate za disciplinske organe iz vrst

MST:

– g. MatevÏ LoÏar – za namestnika ãlana iz MST v

disciplinski komisiji IZS,

– g. Zlatko PodrÏaj – za namestnika ãlana iz MST

v disciplinskem sodi‰ãu IZS,

– g. Ojo Veselko – za toÏilca IZS (se strinja s pred-

logom UO IZS).

■ Seznanili so se s sprejetimi sklepi na Upravnem

odboru IZS.
■ Potrdili so sporazum o razdruÏitvi IZS in ZAPS in

pooblastili predsednika IZS, mag. Remca, da v nji-

hovem imenu podpi‰e razdruÏitveni sporazum.
■ Z malenkostnimi korekturami so sprejeli pre-

dlagani program dela Matiãne sekcije inÏenir-

jev tehnologov in drugih inÏenirjev za leto

2004.

■

15. seja upravnega odbora: 5. 12. 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.
■ Potrdil je predlog razdruÏitvenega sporazuma

in pooblastil predsednika IZS, mag. ârtomira

Remca, da v njihovem imenu podpi‰e razdruÏit-

veni sporazum.
■ Sprejel je poroãilo o delu Matiãne sekcije inÏe-

nirjev rudarjev in geotehnologov za leto 2003.
■ Sprejeli so finanãni plan Matiãne sekcije inÏe-

nirjev rudarjev in geotehnologov za leto 2004 v

vi‰ini 7,5 mio SIT.
■ Ugotovili so, da ‰e vedno niso aÏurirane vsebi-

ne na spletni strani matiãne sekcije in na ta

problem opozorili Komisijo za informiranje.
■ Sprejeli so sklep o umiku kandidature Marjana

Hudeja za toÏilca IZS.

■

16. seja upravnega odbora: 12. 3. 2004
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.
■ Potrdil je predlog novega statuta IZS.
■ Potrdil je Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov zbornice za leto 2004.
■ Podprl je pobudo Komisije za geologijo, ki delu-

je znotraj Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov, za uskladitev ‰tudijskega prog-

rama in za pridobitev naziva euroinÏenir tudi

za diplomante ‰tudija geologije na Naravoslov-

notehni‰ki fakulteti v Ljubljani.
■ Zavrnil je pro‰njo ge. Braãiã Îeleznik za sofi-

nanciranje udeleÏbe na 13. Mednarodnem hidro-

geolo‰kem kongresu v Zacatehu v Mehiki.

Matiãna sekcija inÏenirjev rudarjev in geotehno-

logov za ta namen nima rezerviranih sredstev v

proraãunu.

34. seja upravnega odbora: 
24. 11. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Sprejel je sklep, da se priroãnik objavi na splet-

ni strani Matiãne sekcije elektoinÏenirjev, mag.

Glavnik pa poskrbi, da bo dostop moÏen samo

preko gesla.
■ Imenovali so mag. Boruta Glavnika v Komisijo

za nateãaje pri IZS.
■ Sprejel je seznam novih in odklonjenih ãlanov

izpitne komisije za opravljanje strokovnih izpi-

tov.
■ Potrdil je Borisa Kocjana za kandidata za kandi-

data za toÏilca IZS iz vrst Matiãne sekcije elek-

toinÏenirjev.
■ Doloãil je ekipo, ki bo odgovarjala na telefonska

vpra‰anja ãlanov IZS v zvezi s problematiko, ki

jo pokriva Matiãna sekcija elektoinÏenirjev.

Ekipo sestavljajo: g. Leban, g. Kocjanãiã, g.

Glavnik in g. Dra‰ler.
■ Sprejel je poroãilo o delu Matiãne sekcije elek-

toinÏenirjev za leto 2003.
■ Sprejel je program dela Matiãne sekcije elekto-

inÏenirjev za leto 2004 in finanãni naãrt Matiãne

sekcije elektoinÏenirjev za leto 2004.
■ Sprejel je sklep, da se dodatno pripravi prog-

ram izobraÏevanja za leto 2004.
■ Sprejel je sklep, da Matiãna sekcija elektoinÏe-

nirjev ne bo sofinancirala Elektrotehni‰kega

vestnika.

19. seja upravnega odbora: 
23. 12. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da se novelirana gradiva za

strokovne izpite lektorirajo in enotno oblikujejo.
■ Potrdil je sprejete novelirane programe za

strokovne izpite in jih predlagal Komisiji za

strokovne izpite pri IZS v potrditev.
■ Sprejel je pobudo upravnemu odboru IZS, da

intenzivira delo na prenovi spletnih strani IZS

in matiãnih sekcij.
■ Sprejel je sklep, da mora biti delovanje Matiãne

sekcije geodetov v letu 2004 bolj usmerjeno v

projektni naãin dela, da se tako zagotovi ãim
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f veã uporabnih rezultatov za vse ãlane Matiãne

sekcije geodetov.
■ Sprejel je pobudo, da se do konca leta 2004 pri-

pravi strategija delovanja Matiãne sekcije

geodetov, ki jo mora sprejeti Zbor matiãne sek-

cije. Le-ta mora opredeliti poloÏaj in delo

matiãne sekcije znotraj IZS in tudi znotraj geo-

detske stroke.

20. seja upravnega odbora: 26. 1. 2004
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 zadevajo Matiãno sekcijo

geodetov.
■ Sprejel je pobudo za podalj‰anje roka za pred-

loge sprememb Zakona o evidentiranju nepre-

miãnin, drÏavne meje in prostorskih enot in jo

naslovil na vodstvo Geodetske uprave RS.
■ Za pripravo predlogov sprememb omenjenega

zakona se zadolÏi g. Aleksandra Parklja.
■ Sprejel je sklep o organizaciji skupnega sestan-

ka Matiãne sekcije geodetov in vodstva

Geodetske uprave RS, na katerem bi se dogovo-

rili o nadaljnjem sodelovanju.
■ Sprejel je sklep, da se za pripravo ekonomske

analize Minimalnih tarifnih pogojev angaÏira

zunanjega ekonomista.
■ Sprejel je sklep o podpori dela Komisije za pri-

pravo topografskega kljuãa in ugotovil, da

mora komisija delo nadaljevati. Konãni rezultat

mora biti izdaja Topografskega kljuãa na CD

mediju, ki ga bodo prejeli vsi ãlani Matiãne sek-

cije geodetov.
■ Potrdil je korespondenãni sklep, da se mag.

Brane Kovaã udeleÏi sreãanja avstrijskih kole-

gov na Dunaju. O svojem obisku mora pripraviti

poroãilo in prispevek za glasilo NOVO v IZS.
■ Sprejel je sklep, da sprejme pobudo hrva‰ke

zbornice – razreda geodetov o obisku v Zagrebu.
■ Sprejel je pobudo FGG-Oddelku za geodezijo o

strokovnem preizkusu pravilnosti raãunanja

razliãne programske opreme za geodetska

raãunanja. Na osnovi tega bi lahko izdali certifi-

kat o ustreznosti posameznega programskega

orodja.
■ Potrdil je program izvedbe predavanj Matiãne

sekcije geodetov v sklopu InÏenirske akademije

za prvo polovico leta 2004.
■ Sprejel je pobudo Zveze geodetov Slovenije in

izrazil potrebnost, da Zveza geodetov Slovenije

‰e naprej tvorno sodeluje s svetovno zvezo

geodetov- FIG.

21. seja upravnega odbora: 13. 2. 2004
To je bila tematska seja Upravnega odbora Matiã-

ne sekcije geodetov z vodstvom Geodetske upra-

ve RS o medsebojnih odnosih in naãinih sodelova-

nja v prihodnje. Seje se je udeleÏil direktor Geo-

detske uprave RS, g. Ale‰ Seli‰kar, in zadolÏena za

zemlji‰ki kataster na Glavnem uradu Geodetske

uprave RS, ga. Marina Koro‰ec.

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Na osnovi analize medsebojnih odnosov so bile

ugotovljene teÏave, ki jih je potrebno v prihod-

nje odpraviti.
■ Sprejet je bil sklep o skupni pripravi priroãnika,

ki bo dopolnilo nedavno izdanega Pravilnika o

mejah.
■ Dogovorjen je bil protokol spreminjanja priroã-

nika in obve‰ãanja ãlanov Matiãne sekcije

geodetov o vsebinskih spremembah.
■ Dogovorjena so bila pravila uporabe in upo‰te-

vanja priroãnika s strani Matiãne sekcije geode-

tov in Geodetske uprave RS.
■ Sprejet je bila namera o ustanovitvi skupnega

arbitraÏnega organa, ki bi posredoval v prime-

rih sporov med pregledniki elaboratov na Geo-

detski upravi RS in izvajalci geodetskih storitev

– odgovornimi geodeti.
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in se seznanil z

aktivnostmi, ki potekajo na IZS, ter pregledal

tiste sklepe UO IZS, ki zadevajo Matiãno sekcijo

geodetov.
■ ZadolÏil je strokovne sluÏbe IZS, da preverijo,

ãe je bil v primeru Eve Suhadolc postopek

izpeljan pravilno, po Zakonu o upravnem

postopku.
■ Dal je pobudo strokovnim sluÏbam, da ugotovi-

jo, ali je IZS pristojna za re‰evanje zahtevka g.

Milana Trbojeviãa.

22. seja upravnega odbora: 9. 3. 2004
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, ter pregledal

tiste sklepe UO IZS, ki zadevajo Matiãno sekcijo

geodetov.
■ Potrdil je predlog besedila novega statuta IZS

in predlagal skup‰ãini, da doda v besedilo pred-

loga naslednji ãlen:

IZS VODI IMENIK GEODETSKIH PODJETIJ V SKLA-

DU Z ZAKONOM O GEODETSKI DEJAVNOSTI.

■ Sprejel je sklep, da predlaga skup‰ãini, da IZS

sproÏi aktivnosti za ureditev statusa geodet-

skih podjetij in imenika geodetskih podjetij.
■ Potrdil je predlog Pravilnika o plaãevanju ãlana-

rine in drugih prispevkov zbornice za leto 2004.
■ Sprejel je sklep o plaãilu izdelave ekonomske

analize MTP iz denarja Matiãne sekcije geodetov.
■ Sprejel je sklep, da se skup‰ãine IZS morajo

udeleÏiti vsi ãlani upravnega odbora. V primeru

odsotnosti morajo ãlani pred sejo poskrbeti za

pooblastilo drugemu ãlanu upravnega odbora.

36. seja upravnega odbora: 
26. 11. 2003
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Imenoval je kandidate za disciplinske organe

IZS iz vrst Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev:
■ za namestnika ãlana iz MSS v disciplinski komi-

siji IZS:

– g. Albin Luin

– za namestnika ãlana iz MSS v disciplinskem

sodi‰ãu IZS:

– g. Miran Polj‰ak
■ za kandidata za toÏilca IZS: MSS nima kandidata
■ Potrdil je predlog plana dela za leto 2004 in

finanãnega naãrta za leto 2004 s pripombo, da

se sredstva, namenjena Matiãni sekciji strojni-

kov, poveãajo na 5 mio SIT.
■ Potrdil je predstavitveni tekst Matiãne sekcije

strojnih inÏenirjev, ki ga je pripravil g. Pirnar in

bo objavljen na spletnih straneh IZS.
■ Seznanil se je s poroãili predstavnikov Matiãne

sekcije strojnih inÏenirjev v komisijah IZS.

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

bne sklepe:
■ Potrdil je sporazum o razdruÏitvi IZS in ZAPS

ter pooblastil predsednika IZS, mag. ârtomira

Remca, da v njihovem imenu podpi‰e razdruÏit-

veni sporazum.
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Sprejel je sklep, da se na spletni strani Matiãne

sekcije strojnih inÏenirjev objavi informacija o

programu za popis opreme in del za strojne

napeljave.

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)
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■ ZadolÏil je predsednika, da pridobi informacije

o tem, kak‰na je usoda tarifnih pogojev za pro-

jektantske storitve, ki so bili posredovani na

MOPE.

38. seja upravnega odbora: 5. 2. 2004
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Potrdil je celotni predlog 22 ãlanov, imenoval

pa bo vse tiste, ki izpolnjujejo formalne pogoje

za ãlane izpitne komisije za strokovne izpite iz

odgovornega revidiranja.
■ ZadolÏil je g. Sovinca in g. Pov‰iãa, da po preve-

ritvi formalnosti izdelata konãni predlog in ga

predata Upravnemu odboru IZS v potrditev.
■ Seznanil se je z delom svojih predstavnikov v

komisijah in IZS in sprejel poroãila o opravlje-

nem delu.
■ Seznanil se je s programskim orodjem za izde-

lavo popisov in kalkulacij za strojne napeljave,

naprave in opremo – POKAL, ki sta ga predsta-

vila g. Du‰ak in g. Koro‰ec.

39. seja upravnega odbora: 10. 4. 2004
Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Potrdil je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora.
■ Potrdil je predlog novega statuta IZS.
■ Potrdil je Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov zbornici za leto 2004.

NOVICE S SEJ DELOVNIH KOMISIJ IZS

■ Komisija je na 67., 68., 69. in 70. redni seji

obravnavala vse vloge, ki so prispele na naslov

zbornice za vpis v imenike IZS. Prav tako je

obravnavala vse spremembe pri Ïe obstojeãih

ãlanih in pregledala dokazila in pro‰nje za

podalj‰anje veljavnosti dodatnih Ïigov za po-

obla‰ãene geodete. Upravnemu odboru IZS je

pripravila Sklep za sprejem novih ãlanov in

spremembe oz. prenehanje ãlanstva za nekate-

re ãlane IZS.

2. seja Akademije za izobraÏevanje: 
11. 2. 2004
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Sprejela je zapisnik 1. seje Akademije za izobra-

Ïevanje.
■ Potrdila je predlagani terminski plan predavanj

za leto 2004 in sprejela naslednje vsebinske

dopolnitve:

– organizira se izobraÏevanje s podroãja

delovne zakonodaje,

– program, ki ga je pripravil mag. Grm, se

spremeni (gradbeno – tehniãni predpisi se

zdruÏijo s standardi, poudari se drugaãnost

in specifiãnost; predavanja se skraj‰a na pod

ure ter se po moÏnosti doda ‰e tema

»PoÏarno varstvo v elektroenergetskih

objektih),

– za izobraÏevanje Zakon o gradbenih pro-

izvodih se s predavateljico dogovori, da se

njeno predavanje dopolni z izku‰njami iz

prakse,

– predavanje na temo »Trgovanje z energijo«

se organizira za vse tri sklope, in sicer elek-

triãno, toplotno in plinsko energijo; za izved-

bo predavanj oz. predavateljev se dogovori z

Agencijo za energijo RS.
■ Sprejela je sklep, da se Dan inÏenirjev in arhi-

tektov v letu 2004 izvede v Novem mestu.

Dopoldanski strokovni del in veãerni slavnostni

del se poveÏeta brez vmesne veãurne prekini-

tve.
■ Sprejeli so sklep in naloÏili strokovnim sluÏbam

IZS, da pripravijo cenik, ki bo vseboval vi‰ino

kotizacije za predavanja in tarife za plaãilo pre-

davateljem. Cenik bo potrdila Komisija za izo-

braÏevanje, sprejel pa ga bo Upravni odbor IZS.

27. seja komisije: 14. 1. 2004
Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.
■ Opravila je pregled novelacije programov za

strokovne izpite in ugotovila, da je delo razen

redkih izjem v celoti opravljeno.
■ Sprejela je sklep o izobraÏevanju vseh izpra‰e-

valcev, ki bo izveden na IZS v dneh od 10. – 12.

februarja 2004.
■ Definirala je pogoje, ki jih morajo izpolnjevati

vsi kandidati za nove ãlane izpitnih komisij.
■ Definirala in potrdila je naãin in postopek za

opravljanje strokovnih izpitov za odgovorno

revidiranje. Postopek je bil usklajen in potrjen

na kolegiju predsednika IZS v januarju 2004.
■ Definirala in potrdila je postopek nostrifikacije

za priznavanje strokovnih izpitov, ki ga bodo

izvajali v sluÏbi za strokovne izpite na IZS.
■ Potrdila je izpitne roke za leto 2004.

28., KORESPONDENâNA seja komisije: 
9. 2. 2004
Komisija je korespondenãno sprejela naslednje

pomembne sklepe:
■ Komisija potrjuje letno poroãilo za leto 2003,

plan dela in predlog finanãnega naãrta za leto

2004.
■ Komisija potrjuje izpitna roka za strokovne

izpite s podroãij kemije, kemijskega inÏenirstva,

kemijske tehnologije, farmacije, biokemije, me-

talurgije, sanitarnega inÏenirstva in tekstila za

dopolnilne strokovne izpite (ZGO-C). 

Potrjena roka sta:
■ pisni del 15. 5. 2004, ustni del 25. 5. 2004
■ pisni del 16. 10. 2004, ustni del 25. 10. 2004

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)

MATIâNA SEKCIJA 
STROJNIH INÎENIRJEV (MSS)
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Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije 
gradbenih inÏenirjev

Zbor je potekal 9. marca 2004 z zaãetkom ob 14.30

uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora

matiãne sekcije za leto 2003 (na zboru predsta-

vi predsednik UO MS)

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije

za leto 2003

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za

leto 2004

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

6. Razno

Na zboru je bilo prisotnih 20 ãlanov Matiãne sekci-

je gradbenih inÏenirjev:

HUMAR Gorazd NAGLIâ Jurij

DRAGOMIROVIå Milovan PUST Gorazd

SKOK Franc PLAZAR Franc

OMAHNA Stanislav RAâEâIâ Albert

JAKOB Marko ZADNIK Branko

DRINOVEC Bogdan SAJE Marjeta

DUHOVNIK Janez âERNE Gojmir

HOJS Ale‰ KOREN Peter

REFLAK Janez PUPIâ Îeljko

OJO Veselko GABERC Ana Marija

Predsednik Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev je

pozdravil navzoãe ãlane, ki so se udeleÏili zbora.

Pojasnil je, da so sklepi, sprejeti na zboru matiãne

sekcije, veljavni, ãe so sprejeti z navadno veãino

glasov navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se spremeni dnevni red zbora, in

sicer, da se pod prvo toãko obravnava sprejem

novega statuta zbornice. 

Prisotni ãlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev

so potrdili, da se zamenja vrstni red, in sicer, da se

pod prvo toãko obravnava sprejem novega

statuta zbornice.

SKLEP ‰t. 1:

âlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev

potrjujejo predlagani dnevni red zbora s tem,

da se zamenja vrstni red in se pod prvo toãko

obravnava sprejem novega statuta zbornice.

1. Sprejem predloga novega statuta zbornice
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba in

g. Bogdan Drinovec sta na kratko predstavila

predlog novega statuta zbornice. 

SKLEP ‰t. 2:

Prisotni ãlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenir-

jev potrjujejo predlog novega statuta zbornice.

2. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora
matiãne sekcije za leto 2003 
Predsednik Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev g.

Gorazd Humar je zbranim predstavil poroãilo o

delu upravnega odbora za leto 2003. 

SKLEP ‰t. 3:

âlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev potr-

jujejo poroãilo o delu upravnega odbora za leto

2003.

3. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije
za leto 2003

Vodja finanãno-raãunovodske sluÏbe zbornice g.

Marijan Rabiã je predlagal v potrditev zakljuãni

raãun Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev.

SKLEP ‰t. 4:

âlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev po-

trjujejo zakljuãni raãun sekcije za leto 2003.

4. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za
leto 2004

G. Marijan Rabiã je predstavil tudi finanãni naãrt

matiãne sekcije za leto 2004.

SKLEP ‰t. 5:

âlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev po-

trjujejo finanãni naãrt sekcije za leto 2004.

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

G. Marijan Rabiã je na kratko predstavil predlog

novega Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih

prispevkov zbornici za leto 2004. 

SKLEP ‰t. 6:

âlani Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev potr-

jujejo predlagani predlog Pravilnika o plaãevanju

ãlanarine in drugih prispevkov zbornici za leto

2004.

6. Razno
Pod toãko razno ni bilo razprave.

Gorazd Humar, univ. dipl. inÏ. grad.
Predsednik UO MSG

Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije 
elektroinÏenirjev

Zbor je potekal 10. marca 2004 z zaãetkom ob

16.00 uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Obravnava Obravnava poroãila o delu upravne-

ga odbora matiãne sekcije za leto 2003 (na

zboru predstavi predsednik UO MS)

2. Obravnava Potrditev zakljuãnega raãuna matiã-

ne sekcije za leto 2003

3. Obravnava Sprejem finanãnega naãrta matiãne

sekcije za leto 2004

4. Obravnava Sprejem predloga novega statuta

zbornice

5. Obravnava Sprejem predloga novega Pravilnika

o plaãevanju ãlanarine in drugih prispevkov

zbornici

6. Obravnava 

7. Razno

Na zboru je bilo prisotnih 24 ãlanov Matiãne sekci-

je elektroinÏenirjev:

LEBAN Ivan GLAVNIK Borut

âARMAN Janko ZAGORC JoÏe

LUKAVEâKI Bojan PRIC Rado

HROVATIN Janez VIND·NURER Bo‰tjan

AHAâIâ Iztok KOCJAN Boris

KERN TomaÏ DRA·LER Viktor

POTOâNIK Janez MARINâEK Tone

MAUROVIâ Dana PIKOVNIK Simon

KRALJ Andrej ·ERC Milan

VOLâANJK Vinko KOREâIâ Ivan

KOSMAâIN Andrej AVâIN Anton

JUVAN Franc DIRNBEK Vladimir

Predsednik Matiãne sekcije elektroinÏenirjev g.

Ivan Leban je pozdravil navzoãe ãlane, ki so se

udeleÏili zbora. Pojasnil jim je, da so sklepi, spreje-

ti na zboru matiãne sekcije, veljavni, ãe so sprejeti

z navadno veãino glasov navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se sprejme v vabilu navedeni

dnevni red zbora. Prisotni ãlani Matiãne sekcije

elektroinÏenirjev so potrdili dnevni red.

SKLEP ‰t. 1:

âlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev potrju-

jejo predlagani dnevni red zbora.

NOVICE,  SPOROâILA,  VABILA
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1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora
matiãne sekcije za leto 2003 

Predsednik Matiãne sekcije elektroinÏenirjev g.

Ivan Leban je zbranim predstavil poroãilo o delu

upravnega odbora za leto 2003. 

SKLEP ‰t. 2:

âlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev potrju-

jejo poroãilo o delu upravnega odbora za leto

2003.

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije
za leto 2003

Predsednik sekcije je podal v potrditev zakljuãni

raãun Matiãne sekcije elektroinÏenirjev, ki so ga

ãlani prejeli v prilogi vabila za zbor.

SKLEP ‰t. 3:

âlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev potrju-

jejo zakljuãni raãun sekcije za leto 2003.

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za
leto 2004

G. Leban je predstavil tudi finanãni naãrt matiãne

sekcije za leto 2004, ki je bil prav tako poslan ãla-

nom sekcije v prilogi vabila.

SKLEP ‰t. 4:

âlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev potrju-

jejo finanãni naãrt sekcije za leto 2004.

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba je

na kratko predstavila predlog novega statuta

zbornice. 

SKLEP ‰t. 5:

Prisotni ãlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev

potrjujejo predlog novega statuta zbornice.

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

Predsednik sekcije je predstavil predlog novega

Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici za leto 2004. 

SKLEP ‰t. 6:

âlani Matiãne sekcije elektroinÏenirjev potrju-

jejo predlagani predlog Pravilnika o plaãevanju

ãlanarine in drugih prispevkov zbornici za leto

2004.

6. Razno
6.1. Pod toãko razno so bila podana poroãila o

delu:
■ Za Komisijo za opravljanje strokovnih izpitov

- dr. Hrovatin. Pri tem je bila predstavljena

pomembna informacija, da je novo izpitno

gradivo pripravljeno v obliki (predpisi), ki je

zelo primerno za vse uporabnike, saj je

poleg predpisa navedena tudi kratka vsebi-

na. Zbirka veljavnih predpisov je objavljena

na spletni strani in se bo obnavljala vsakih

‰est mesecev. Podana je bila tudi osnovna

informacija o opravljanju strokovnih izpitov

v skladu z ZGO-1
■ Za na‰e delovanje v Komisiji za statut –

Avãin.
■ Za na‰e delovanje v Komisiji za izobraÏeva-

nje - Volãanjk: v letu 2003 smo pripravili

vrsto predavanj na temo novega ZGO-1 ter

posebni predavanji na temo elektromagnet-

nega sevanja in na temo katodne za‰ãite. V

letu 2004 imamo v naãrtu poleg predvidene-

ga izobraÏevanja na temo novega Pravilnika

o vsebini projektne in tehniãne dokumenta-

cije ‰e izobraÏevanje na temo izraãunov niz-

konapetostnih instalacij in poÏarnem var-

stvu v elektroenergetskih objektih. Poziva se

ãlanstvo, da prispeva ideje za splo‰no zani-

mive teme.
■ Za na‰e delovanje v Komisiji za sistemske

zakone - Leban. V preteklem letu je bilo delo

osredotoãeno na nekatera pojasnila v zvezi

z ZGO-1 in na pripravi pripomb na veã verzij

Pravilnika o podrobni vsebini projektne in

tehniãne dokumentacije. Pojasnjeno je bilo,

da se obetajo na tem podroãju precej‰nje

spremembe in da inÏenirji s predlogom pra-

vilnika nismo zadovoljni.
■ Za na‰e delovanje v Komisiji za minimalne

tarifne pogoje - Glavnik. Pojasnjeno je bilo,

da je bil novi pravilnik pripravljen in dan

MOPE v obravnavo. Pravilnik bo moral zajeti

tudi vse nove re‰itve iz Pravilnika o podrob-

ni vsebini projektne in tehniãne dokumenta-

cije, ki pa ‰e ni sprejet. 
■ Posebej je bila posredovana ‰e informacija o

delu posebne skupine, ki je zakljuãila delo na

pripravi ocene investicij. Ta pripomoãek je

mogoãe dobiti na spletni strani MSE.

6.2. Razprava je zajela nekaj dopolnil glede na

poroãevalce iz komisij. Posebej pa je bilo

obravnavano vpra‰anje dopolnilnih strokovnih

izpitov za revidente in samih zahtev v prija-

vah.

Ivan Leban, univ. dipl. inÏ. el.
Predsednik UO MSE

Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije 
strojnih inÏenirjev

Zbor je potekal 10. marca 2004 z zaãetkom ob

14.00 uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora

matiãne sekcije za leto 2003 (na zboru predsta-

vi predsednik UO MS)

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije

za leto 2003

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za

leto 2004

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

6. Razno

Na zboru je bilo prisotnih 25 ãlanov Matiãne sekci-

je strojnih inÏenirjev:

POV·Iâ Andrej âERTALIâ Aleksander

MELAN·EK Boris PRODAN Zoran

KRAMAR Janez KOMAC Andrej

MEDVED Nada LEPETIâ Milan

SLOVENEC Martin BENKOVIâ Anton

SOVINC JoÏe JAMA VLadimir

DRA·LER Mitja GLATZ Henrik

TORKAR JoÏe KUHAR Franc

RATAJC Franc HROVATIN Franc

VRHUNC JoÏe KOTAR JoÏef

KAC Ferdo POLH Vladimir

MUR·Iâ Danijel ZORANOVIâ Neboj‰a

PAVLIâ Pavel

Predsednik Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev g.

Andrej Pov‰iã je pozdravil navzoãe ãlane, ki so se

udeleÏili zbora. Pojasnil jim je, da so sklepi, spreje-

ti na zboru matiãne sekcije, veljavni, ãe so sprejeti

z navadno veãino glasov navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se sprejme v vabilu navedeni

dnevni red zbora. Prisotni ãlani Matiãne sekcije

strojnih inÏenirjev so potrdili dnevni red.

SKLEP ‰t. 1:

âlani Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev potr-

jujejo predlagani dnevni red zbora.

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora
matiãne sekcije za leto 2003 

Predsednik Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev g.

Andrej Pov‰iã je zbranim predstavil poroãilo o

delu upravnega odbora za leto 2003. 
f
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SKLEP ‰t. 2:

âlani Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev potr-

jujejo poroãilo o delu upravnega odbora za leto

2003.

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije
za leto 2003

Predsednik sekcije je podal v potrditev zakljuãni

raãun Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev, ki so ga

ãlani prejeli v prilogi vabila za zbor.

SKLEP ‰t. 3:

âlani Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev potr-

jujejo zakljuãni raãun sekcije za leto 2003.

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za
leto 2004

G. Pov‰iã je predstavil tudi finanãni naãrt matiãne

sekcije za leto 2004, ki je bil prav tako poslan ãla-

nom sekcije v prilogi vabila.

SKLEP ‰t. 4:

âlani Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev potr-

jujejo finanãni naãrt sekcije za leto 2004.

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba je

na kratko predstavila predlog novega statuta

zbornice. 

SKLEP ‰t. 5:

Prisotni ãlani Matiãne sekcije strojnih inÏenir-

jev potrjujejo predlog novega statuta zbornice.

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

Predsednik sekcije je predstavil predlog novega

Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici za leto 2004. 

SKLEP ‰t. 6:

âlani Matiãne sekcije strojnih inÏenirjev potr-

jujejo predlagani predlog Pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici za

leto 2004.

6. Razno
Pod toãko razno ni bilo razprave.

Andrej Pov‰iã, univ. dipl. inÏ. str.
Predsednik UO MSS

Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije inÏenirjev
tehnologov in drugih inÏenirjev

Zbor je potekal 11. marca 2004 z zaãetkom ob

14.00 uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana.

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora

matiãne sekcije za leto 2003 (na zboru predsta-

vi predsednik UO MS)

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije

za leto 2003

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za

leto 2004

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice

5. Sprejem predloga novega a o plaãevanju ãlana-

rine in drugih prispevkov zbornici

6. Razno

Na zboru je bilo prisotnih 17 ãlanov Matiãne sekci-

je inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev:

LEBAR Roman PEâOVNIK Franc

RECELJ Anton Ignacij DREV Darko

PODPEâAN Danijel Aleksander

VRHOVEC KRAMARIâ Alenka

ZULE Borut LESNIK Andrej

·PILER Andrej KODRIâ Milivoj

OBLAK Samo BRAâUN Peter

POGORELC JoÏe SKOK Du‰an

PETARKA JoÏe CERJAK Alojz

NOSAN Alojz

Predsednik Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov

in drugih inÏenirjev g. Roman Lebar je pozdravil

navzoãe ãlane, ki so se udeleÏili zbora. Pojasnil jim

je, da so sklepi, sprejeti na zboru matiãne sekcije,

veljavni, ãe so sprejeti z navadno veãino glasov

navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se sprejme v vabilu navedeni

dnevni red zbora. Prisotni ãlani Matiãne sekcije

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev so potr-

dili dnevni red.

SKLEP ‰t. 1:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjuje predlagani dnevni red.

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora
matiãne sekcije za leto 2003 

Predsednik Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov

in drugih inÏenirjev g. Roman Lebar je zbranim

predstavil poroãilo o delu upravnega odbora za

leto 2003. 

MST je izpolnila vse planirane naloge razen delav-

nice s podroãja gozdarske in lesarske stroke, ki je

preloÏena na leto 2004. Bila je aktivna tudi v orga-

nih in delovnih telesih IZS. 

SKLEP ‰t. 2:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjuje poroãilo o delu uprav-

nega odbora za leto 2003.

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije
za leto 2003

Predsednik sekcije je podal v potrditev finanãno

poroãilo Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev, ki so ga ãlani prejeli v prilogi

vabila za zbor.

SKLEP ‰t. 3:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjujejo finanãno poroãilo

sekcije za leto 2003.

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za
leto 2004

G. Lebar je predstavil tudi finanãni naãrt matiãne

sekcije za leto 2004, ki je bil prav tako poslan ãla-

nom sekcije v prilogi vabila.

V predstavitvi finanãnega naãrta je predsednik

poudaril, da so predvidene v glavnem naslednje

aktivnosti:
■ nadaljevanje aktivnosti v zvezi ZGO-1 in njegovi-

mi podzakonskimi akti,
■ sodelovanje v projektnih skupinah,
■ uveljavitev novih izpitnih programov,
■ izvedba dveh delavnic, to je iz stroke poÏarne

varnosti in gozdarske ter lesarske stroke,
■ izvedba izobraÏevalnega seminarja o uporabi

SIST EN ISO 10628 za risanje tehnolo‰kih proce-

snih shem,
■ udeleÏba na posvetovanjih v tujini,
■ sodelovanje z drugimi zbornicami, domaãimi in

tujimi.

SKLEP ‰t. 4:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjujejo finanãni naãrt sek-

cije za leto 2004.

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba je

predstavila bistvene novosti predlog novega sta-

tuta zbornice. 

f
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SKLEP ‰t. 5:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjujejo predlog novega

statuta zbornice.

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba je

obrazloÏila predlog novega Pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici.

SKLEP ‰t. 6:

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjujejo predlagani predlog

Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici za leto 2004.

Zbor Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in dru-

gih inÏenirjev sprejema tudi predlog UO MST k 6.

ãlenu pravilnika, da se anonomnih prijav ne obrav-

nava in da prijavitelj vplaãa var‰ãino, ki doloãi UO

IZS.

6. Razno
6.1 G. Alojz Cerjakje poroãal, da so na podroãju

uporabe tehniãnih predpisov ponekod nastali

problemi, ker so bili nekateri predpisi razve-

ljavljeni, uveljavljeni in ponovno razveljavljeni,

novih pa ‰e ni.

SKLEP ‰t. 7:

G. Alojz Cerjak pismeno sporoãi IZS opis pro-

blematike.

Problem bo obravnavala IZS in po potrebi zaprosi-

la MOPE za tolmaãenje.

6.2 Predsednik Projektne skupine za pripravo pre-

dloga tarifnih pogojev projektantskih storitev

(TPPS) Franc Peãovnik je zboru MST poroãal:

■ da je na osnovi 110. ãlena ZGO-1 pripravljen

predlog TPPS,
■ da je nelektorirani predlog TPPS objavljen na

spletni strani IZS,
■ da je predlog TPPS na dnevnem redu skup‰ãine

IZS, ki bo 16.3.2004, na njej bo posredovana

podrobnej‰a obrazloÏitev le-teh,
■ da je zelo pomembno, da bi skup‰ãina IZS pred-

log TPPS sprejela ‰e pred vstopom Slovenije v

EU, pa ãetudi bi zaenkrat veljal le za ãlane IZS

(in ZAPS),
■ da je usklajevanje TPPS z zahtevami MOPE sicer

‰e v teku in da bo manj‰e dopolnitve morda

treba ‰e izvesti, vendar pa sistema vrednotenja

projektantskih storitev, ki je povzet po HOAI in

prilagojen ZGO-1, ne bomo veã spreminjali,

■ ãlane UO MST se prosi, da v svojih sredinah sto-

rijo vse, kar je v njihovi moãi, za sprejem pred-

loga TPPS na skup‰ãini IZS.

6.3. Predsednik MST g. Roman Lebar je zboru MST

poroãal o dopolnitvah komisij zs revidiranje, ki

jih je obravnaval UO MST na seji 11.3.2004.

Pod toãko razno ni bilo razprave.

Zapisala
Petra Kavãiã in
Franc Peãovnik

Roman Lebar, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.
Predsednik UO MST

Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije inÏenirjev
rudarjev in geotehnologov

Zbor je potekal 12. marca 2004 z zaãetkom ob

13.00 uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora

matiãne sekcije za leto 2003 (na zboru predsta-

vi predsednik UO MS)

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije

za leto 2003

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za

leto 2004

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice

5. Sprejem predloga novega pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

6 Razno

Na zboru je bilo prisotnih 16 ãlanov Matiãne sekci-

je inÏenirjev rudarjev in geotehnologov:

VUKELIâ Îeljko BERGER Ale‰

DERVARIâ Evgen KORTNIK JoÏe

BERIâ Ljubomir SADNIKAR Josip

CEROVAC MatjaÏ OCEPEK Drago

LIKAR Jakob PEâOVNIK Ivan

·PORIN Jurij STERNAD Îeljko

HUDEJ Marjan BAJÎELJ Uro‰

KOSMAâ Sa‰o SIR·E Milan

Predsednik Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov dr. Îeljko Vukeliã je pozdravil nav-

zoãe ãlane, ki so se udeleÏili zbora. Pojasnil jim je,

da so sklepi, sprejeti na zboru matiãne sekcije,

veljavni, ãe so sprejeti z navadno veãino glasov

navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se sprejme v vabilu navedeni

dnevni red zbora. Prisotni ãlani Matiãne sekcije

inÏenirjev rudarjev in geotehnologov so potrdili

dnevni red.

SKLEP ‰t. 1:

âlani Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov potrjujejo predlagani dnevni

red zbora.

1. Obravnava poroãila o delu upravnega odbora
matiãne sekcije za leto 2003 

Predsednik Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov dr. Îeljko Vukeliã je zbranim pred-

stavil poroãilo o delu upravnega odbora za leto

2003. f
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SKLEP ‰t. 2:

âlani Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov potrjujejo poroãilo o delu uprav-

nega odbora za leto 2003.

2. Potrditev zakljuãnega raãuna matiãne sekcije
za leto 2003

Predsednik sekcije je podal v potrditev zakljuãni

raãun Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in geo-

tehnologov, ki so ga ãlani prejeli v prilogi vabila za

zbor.

SKLEP ‰t. 3:

âlani Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov potrjujejo zakljuãni raãun sek-

cije za leto 2003.

3. Sprejem finanãnega naãrta matiãne sekcije za
leto 2004

Dr. Vukeliã je predstavil tudi finanãni naãrt matiã-

ne sekcije za leto 2004, ki je bil prav tako poslan

ãlanom sekcije v prilogi vabila.

SKLEP ‰t. 4:

âlani Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev potrjujejo finanãni naãrt sek-

cije za leto 2004.

4. Sprejem predloga novega statuta zbornice
âlan Komisije za statut in poslovnik zbornice prof.

dr. Uro‰ BajÏelj je na kratko predstavil predlog

novega statuta zbornice. 

SKLEP ‰t. 5:

Prisotni ãlani Matiãne sekcije inÏenirjev rudar-

jev in geotehnologov potrjujejo predlog nove-

ga statuta zbornice.

5. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

Predsednik sekcije je predstavil predlog novega

Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici za leto 2004. 

SKLEP ‰t. 6:

âlani Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov potrjujejo predlagani predlog

Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih pri-

spevkov zbornici za leto 2004.

6. Razno

Pod toãko razno ni bilo razprave.

dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
Predsednik UO MSRG

Zapisnik
Zbora Matiãne sekcije geodetov

Zbor je potekal 9. marca 2004 z zaãetkom ob 14.00

uri v prostorih InÏenirske zbornice Slovenije,

Jar‰ka cesta 10 B, Ljubljana. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA: 

1. Sprejem predloga novega statuta zbornice

2. Sprejem predloga novega pravilnika o plaãeva-

nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

3. Razno

Na zboru je bilo prisotnih 16 ãlanov Matiãne sekci-

je geodetov:

Grilc MatjaÏ Podbr‰ãek Valter

Tanko Darko Accetto MatjaÏ

Jereb Viktor Dernov‰ek Simon

Gregoriã Damjan ·etina JoÏe Rok

Bilc Andrej Zupanãiã Pavel

Hribar MatjaÏ Brumec Miran

Kovaã Brane Bovha Dominik

Bo‰nik Stojan Dreven‰ek Du‰an

Predsednik Matiãne sekcije geodetov je pozdravil

navzoãe ãlane, ki so se udeleÏili zbora. Pojasnil jim

je, da so sklepi, sprejeti na zboru matiãne sekcije,

veljavni, ãe so sprejeti z navadno veãino glasov

navzoãih ãlanov.

Predlagal je, da se sprejme v vabilu navedeni

dnevni red zbora. Prisotni ãlani Matiãne sekcije

geodetov so potrdili dnevni red.

SKLEP ‰t. 1:

âlani Matiãne sekcije geodetov potrjujejo pre-

dlagani dnevni red zbora.

1. Sprejem predloga novega statuta zbornice
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ·kraba je

na kratko predstavila predlog novega statuta

zbornice. 

Po predstavitvi so ãlani razpravljali o novem sta-

tutu in kot poglavitno pomanjkljivost izpostavili

neurejen status geodetskega podjetja, ki se v sta-

tutu izraÏa v ukinitvi vodenja imenika geodetskih

podjetij. Na osnovi ‰tevilnih pobud in argumenta-

cij omenjene pomanjkljivosti in zaradi pomembno-

sti problema pri izvajanju geodetskih storitev so

ãlani soglasno sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP ‰t. 2:

Zbor MSGeo soglasno sprejema predlog statu-

ta IZS in predlaga skup‰ãini IZS, da doda v be-

sedilo predloga naslednji ãlen:

IZS VODI IMENIK GEODETSKIH PODJETIJ V

SKLADU Z ZAKONOM O GEODETSKI DEJAVNOSTI.

SKLEP ‰t. 3:

Zbor MSGeo predlaga skup‰ãini, da IZS skladno

s pooblastili sproÏi postopek urejanja statusa

geodetskih podjetij in imenika geodetskih pod-

jetij.

2. Sprejem predloga novega Pravilnika o plaãeva-
nju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici

G. Marijan Rabiã je na kratko predstavil predlog

novega Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih

prispevkov zbornici za leto 2004. 

Na temo pravilnika o ãlanarini je bila opravljena

razprava in izpostavljen je bil problem vi‰ine pri-

stojbine za opravljanje strokovnega izpita za

odgovorne geodete. Sklenjeno je bilo, da se ne

predlaga nove vi‰ine pristojbine, ampak da se

opravi analiza dosedanjih izpitnih rokov in pre-

jemki izpra‰evalcev. Ta analiza bo osnova za pred-

log nove pristojbine, ki bi jo Upravni odbor MSGeo

predlagal v naslednjem letu.

SKLEP ‰t. 3:

âlani Matiãne sekcije geodetov potrjujejo pre-

dlagani predlog Pravilnika o plaãevanju ãlana-

rine in drugih prispevkov zbornici za leto

2004.

3. Razno
Pod toãko razno ni bilo razprave.

âlani Upravnega odbora MSGeo so delo nadaljevali

‰e na seji Upravnega odbora MSGeo.

MatjaÏ GRILC, univ. dipl. inÏ. geod.
Predsednik UO MSGeo

f
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Koledar strokovnih prireditev

Rubriko ureja Jan Kristjan Juter‰ek, 
ki sprejema predloge za objavo na e-naslov: msg@izs.si

26. 4. – 28. 4. 2004
Concrete Structures: The Challenge of Creativity

Avignon, Francija

www.afgc.asso.fr/fib2004

francoise.raban@equipement.gouv.fr

2. 5. – 7. 5. 2004
CIB World Building Congress 2004

Toronto, Ontario, Kanada.

www.cib2004.ca

cib2004@nrc.ca

3. 5. – 7. 5. 2004
1st International Building and 
Construction Expo Libya 2004

Tripoli, Libija

http://buildexpo.africantigers.com

info@africantigers.com

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

22. 5. – 27. 5. 2004
World Tunnel Congress 2004

Singapur, Singapur

www.tucss.com/wtc2004

http://wtc2004@tucss.com

24. 5. – 28. 5. 2004
MIPRO 2004

Opatija, Hrva‰ka

www.mipro.hr

mipro@ri.htnet.hr

9. 6. – 11. 6. 2004
4. Posvetovanje slovenskih geotehnikov
in 5. ·ukljetov dan

Roga‰ka Slatina, Slovenija

14.6. – 17.6.2004
8th World Conference on Timber Engineering

Lahti, Finska.

www.ril.fi/wcte2004

kaisa.vanalainen@ril.fi

23. 6. – 25. 6. 2004
OTUA Symposium 2004:
Steel Bridges Conference

Millau, Francija

www.otua.org/millau

wasoodev.hoorpah@otua.ffa.fr

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.

6. 7. – 7. 7. 2004
Intelligent Transport Systems
Conference

Winchester, Anglija

www.its-uk.org.uk

mailbox@its-uk.org.uk

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

23. 8. – 25. 8. 2004
Technologies for Deep Water and Remote
Offshore Developments

Lizbona, Portugalska

www.oceanresearchconference.com

7. 9. 2004
ITC@EDU WORKSHOP

Istanbul, Turãija

http://2004.ecppm.org

8. 9. – 10. 9. 2004
ECPPM Conference

European Conference on Product and Process
Modelling in the AEC Industry

Istanbul, Turãija

http://2004.ecppm.org

12. 9 – 16. 9. 2004
8th Conference on Asphalt Pavements for
Southern Africa wiht the theme Roads-

the Arteries of Africa

Sun City, JuÏna Afrika

http://asac.csir.co.za/capsa

patloots@iafrica.com

19. 9 – 24. 9. 2004
Metropolitan Habitats and Infrastructure
IABSE Symposium

Shanghai, Kitajska.

www.iabse.ethz.ch/conferences/Shanghai/Shangh

ai_f.html

secretariat@iabse.ethz.ch



KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KAKO SMO V SLOVENIJI PRIPRAVLJENI NA PROSTORSKE, ZEMLJI‰KE IN GRADBENE IZZIVE

OB VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

PRIDRUÎITE SE NAM NA SIMPOZIJU DRUÎBA – PROSTOR – GRADITEV, KJER BODO RAZLIâNE

STROKE PREDSTAVILE SVOJE POGLEDE NA PROSTORSKO NAâRTOVANJE IN GRADITEV,

RAZVOJ MEST IN KRAJINE, ZEMLJI·KO POLITIKO, SODOBNE TRENDE OBLIKOVANJA IN

KONSTRUIRANJA STAVB TER INÎENIRSKIH OBJEKTOV, LASTNINSKA RAZMERJA, PREDPISE ZA

PROJEKTIRANJE IN GRADITEV.

NAMENJEN JE NAâRTOVALCEM PROSTORA, INVESTITORJEM IN GRADITELJEM, LOKALNIM

SKUPNOSTIM IN DELAVCEM UPRAVNIH ENOT, ZNANSTVENIKOM, RAZISKOVALCEM,

PODJETNIKOM, OBRTNIKOM, ·TUDENTOM TER STROKOVNI IN LAIâNI JAVNOSTI.

PROGRAM:
9.00: Plenarno zasedanje: Prostorsko naãrtovanje in graditev ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

13.00: Sekcija A: DruÏba – investitor – zemlji‰ka politika

Sekcija B: Prostor – kakovost naãrtovanja – red v prostoru

Sekcija C: Graditev – kakovost oblikovanja in konstruiranja objektov – predpisi

Informacije in prijave:

01 30 68 293

simpozij@dd-ceste.si

www.dd-ceste.si/simpozij-dpg

Pokrovitelj: 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Organizatorja:

v sodelovanju z:

Program simpozija DRUÎBA –
PROSTOR - GRADITEV

9.00 OTVORITEV SIMPOZIJA

Uvodni nagovor Ministra za okolje, prostor in

energijo mag. Janeza Kopaãa

UVODNI POZDRAVI 

PLENARNO ZASEDANJE: 

PROSTORSKO NAâRTOVANJE IN GRADITEV OB

VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 

Moderatorji: JoÏe Novak, Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo; mag. ârtomir Remec,

InÏenirska zbornica Slovenije; dr. Viktor Pust,

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Prostorski razvoj, razvoj graditve in pogoji

delovanja arhitektov in inÏenirjev ob vstopu

Slovenije v Evropsko unijo

JoÏe Novak, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Razmere na podroãju naãrtovanja arhitekture,

krajine in prostora v Evropski uniji in

prilagajanje v Sloveniji

dr. Viktor Pust, Zbornica za arhitekturo in prostor

Slovenije

Delovanje poobla‰ãenih inÏenirjev v Evropski

uniji in v Sloveniji

mag. ârtomir Remec, InÏenirska zbornica

Slovenije

Investicijska priãakovanja na podroãju

graditve ob vstopu v EU in ãezmejne

investicije

Matej Kovaã, Agencija RS za gospodarsko

promocijo Slovenije in tuje investicije

Evropske vzpodbude za skladen regionalni in

gospodarski razvoj in investicijske naloÏbe v

Sloveniji

mag. Igor Strm‰nik, SluÏba vlade za regionalni

razvoj

KOSILO

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ  IN  KOMISIJ

70 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2004

Vabilo na simpozij 
DruÏba – prostor – graditev
19. maj 2004, Grand hotel Union, Ljubljana 
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13.00 Sekcija A: 

DRUÎBA – INVESTITOR –
ZEMLJI·KA POLITIKA
Moderatorji: Metod Di Batista, DDC svetovanje

inÏeniring, d. o. o.; JoÏe Dekleva, Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo; dr. Maru‰ka ·ubic –

Kovaã, Fakulteta za gradbeni‰tvo in geodezijo

Univerze v Ljubljani

Investitor kot spodbujevalec prostorskega

razvoja in njegov poloÏaj v druÏbi

Lado Prah, DruÏba za avtoceste v Republiki

Sloveniji, d. d.

Vloga svetovalnega inÏeniringa oz. tehniãnega

svetovanja

Sa‰a Kovaãiã, DDC svetovanje inÏeniring, d. o. o.

Gradbena pogodba FIDIC

Sa‰a Skulj, DruÏba za raziskave v cestni in

prometni stroki Slovenije, d.o.o.

Koncesijsko financiranje gradnje in

vzdrÏevanje infrastrukture javnih

gospodarskih sluÏb

dr. Rajko Knez, In‰titut za pravo Evropske unije

pri Pravni fakulteti Univeze v Mariboru, Helena

Garzarolli, DDC svetovanje inÏeniring, d. o. o.

ODMOR

Mednarodna primerjalna analiza cen zemlji‰ã

in analiza regionalnih trgov zemlji‰ã v

Sloveniji

dr. Maru‰ka ·ubic – Kovaã, Fakulteta za

gradbeni‰tvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Model analize regionalnega trga zemlji‰ã

Franc Zakraj‰ek, Urbanistiãni in‰titut Republike

Slovenije

Urejanje premoÏenjsko-pravnih razmerij in

drugi instrumenti izvajanja prostorskih

naãrtov oz. razmerje zasebno – javno

Mojca ·tritof – Brus, Ministrstvo za okolje, prostor

in energijo

Izhodi‰ãa za pripravo uredbe o vsebini

programa opremljanja zemlji‰ã s komunalno

infrastrukturo

Luka ·travs, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo; Aleksander ·tular, Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo

16.30 Razprava: Oblikovanje aktivne zemlji‰ke

politike drÏave in lokalnih skupnosti ter razvoj

zasebnega – javnega partnerstva

13.00 Sekcija B: 

PROSTOR – KAKOVOST
NAâRTOVANJA V PROSTORU –
RED V PROSTORU
Moderatorji: Valentina Lavrenãiã, Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo; dr. Ilka âerpes,

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani,

Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Vizija prostorskega razvoja Slovenije: med

globalnimi prostorskimi trendi in lokalnimi

prostorskimi problemi

dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, Urbanistiãni

in‰titut Republike Slovenije

K trajnostnemu mestu

Janez KoÏelj, Fakulteta za arhitekturo Univerze v

Ljubljani

Preobrazba krajine in prostorski razvoj

slovenskega podeÏelja

dr. Janez Maru‰iã, Biotehni‰ka fakulteta Univerze

v Ljubljani

Evropa in strategija (lokalnega) prostorskega

razvoja Slovenije

Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

ODMOR

Strategija obãinskega in zasnova regionalnega

razvoja ter urbanistiãna in krajinska zasnova

Mojmir Prelog, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Prostorski red obãine – osnovni dokument za

izdajo gradbenega dovoljenja

Valentina Lavrenãiã, Ministrstvo za okolje, prostor

in energijo

Lokacijski naãrt – kaj je, kdaj je potreben, kdaj

zaÏeljen, kdaj ni potreben?

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Lokacijska informacija – zakljuãek

prostorskega naãrtovanja in zaãetek

projektiranja

Alenka Kumer, Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

16.30 Razprava: Red v evropskem prostoru in

prostorski red Slovenije v lokalnih skupnostih 

13.00 Sekcija C: 

GRADITEV – KAKOVOST
OBLIKOVANJA IN
KONSTRUIRANJA OBJEKTOV –
PREDPISI
Moderatorji: mag. Sanja Traun‰ek, Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo; mag. Barbara ·kraba,

InÏenirska zbornica Slovenije; Miha De‰man,

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Stanje v evropski arhitekturi danes

Andrej Hrausky, Delovna skupnost samostojnih

arhitektov 

Najpomembnej‰i evropski urbanistiãno

arhitekturni nateãaj

mag. Tadej GlaÏar, Fakulteta za arhitekturo

Univerze v Ljubljani

Trendi razvoja in projektiranja sodobnih

konstrukcij stavb

dr. Vojko Kilar, InÏenirska zbornica Slovenije

Sodobni pristopi pri zasnovi in projektiranju

inÏenirskih objektov

Roman Lebar, InÏenirska zbornica Slovenije;

Danilo Dolinar in dr. Goran Pipu‰, HidroinÏeniring

d.o.o.

Kakovost in razvoj oblikovanja inÏenirskih

objektov v Evropski uniji in Sloveniji

mag. Peter Gabrijelãiã, Fakulteta za arhitekturo

Univerze v Ljubljani

ODMOR

Sistemski okvir za projektiranje in graditev

objektov

mag. Sanja Traun‰ek, Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo

Podrobnej‰a vsebina projektne in tehniãne

dokumentacije in poroãilo o reviziji projektne

dokumentacije

dr. Peter Ga‰per‰iã, Ministrstvo za okolje, prostor

in energijo

Prost pretok gradbenih proizvodov in pogoj za

vgradnjo

MatjaÏ Logar, Ministrstvo za gospodarstvo 

Gradbeni predpisi za projektiranje, gradnjo in

vzdrÏevanje objektov, Eurocodi

dr. Miroslav Pregl, Ministrstvo za okolje, prostor

in energijo

Zagotavljanje kakovosti v sistemu graditve

dr. Janez Reflak, InÏenirska zbornica Slovenije

16.30 Razprava: Razvoj kakovosti in

prepoznavnosti slovenske graditve (projektiranje,

nadzor, tehniãno svetovanje)

* Organizator si pridrÏuje pravico do manj‰ih sprememb
programa
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Uradni list
INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z dne 20. 11. 2002

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici za leto 2004

SPREJETO NA SKUP·âINI 16. 3. 2004

1. ãlen

V skladu s 136. ãlenom Zakona o graditvi objektov

in 69. ãlenom Statuta IZS pridobiva zbornica svoje

prihodke za izvajanje nalog po zakonu in statutu

iz ãlanarin, vpisnin, nadomestil, plaãil za storitve,

denarnih kazni in drugih virov.

Zakon doloãa, da doloãi ãlanarino skup‰ãina zbor-

nice za vsako leto posebej in sicer na podlagi let-

nega programa dela, ki ga mora sprejeti pred

zaãetkom koledarskega leta, za katero se doloãa

ãlanarina.

Vi‰ina nadomestil, ki jih zbornica zaraãunava kan-

didatom za opravljanje strokovnega izpita po ZGO-

1, je doloãena v Pravilniku o strokovnih izpitih s

podroãja opravljanja inÏenirskih storitev, za opra-

vljanje strokovnega izpita po ZGeoD pa v Pravil-

niku o programu in naãinu opravljanja strokovnih

izpitov iz geodetske stroke.

O vi‰ini drugih prispevkov zbornici odloãa skup‰ãi-

na zbornice.

2. ãlen

âlanarina, vpisnina, nadomestila, plaãila za stori-

tve, denarna kazen in drugi prispevki zbornice,

doloãeni s sklepom Upravnega odbora in Skup‰ãi-

ne IZS, so obvezni.

3. ãlen

Prihodki zbornice se po prispetju na transakcijski

raãun kontirajo na stalna stro‰kovna mesta v skla-

du s tem pravilnikom in sprejetim finanãnim naãr-

tom za pripadajoãe obraãunsko leto.

IMENIK POOBLA·âENIH INÎENIRJEV: 

VPISNINA, âLANARINA, DRUGO

4. ãlen

Za pokrivanje stro‰kov vpisa v imenik poobla‰ãe-

nih inÏenirjev in ãlanstvo zbornice, za vodenje in

vzdrÏevanje imenika poobla‰ãenih inÏenirjev in

evidence ãlanov zbornice ter za drugo delo v okvi-

ru evidenãne sluÏbe zbornice plaãuje ãlan zborni-

ce kot fiziãna ali zanj pravna oseba:

4.1. Evidenca ãlanov in imenik poobla‰ãenih inÏe-

nirjev 
– vpisnina za en postopek 65.000,00 SIT 
– sprememba oz. dopolnitev vpisa za en

postopek z zamenjavo enotnega Ïiga

15.000,00 SIT 
– sprememba oz. dopolnitev vpisa za en

postopek brez zamenjave enotnega Ïiga

10.000,00 SIT

4.2. Letna ãlanarina 
– âlani vpisani v imenik poobla‰ãenih inÏenir-

jev 19.000,00 SIT 
– Ostali ãlani (brez enotnega Ïiga, tudi ãlani z

mirovanjem statusa poobla‰ãenega inÏenir-

ja) 6.000,00 SIT

Za mirovanje statusa poobla‰ãenega inÏenirja

lahko poobla‰ãeni inÏenir zaprosi kadarkoli, vendar

pa se mu za tekoãe leto prizna zniÏana ãlanarina za

ãlana brez enotnega Ïiga le v primeru, da prejme

zbornica vlogo do konca februarja tekoãega leta.

Komisija za oceno vlog oziroma vpis v imenik IZS

lahko odobri zniÏano ãlanarino tistemu ãlanu, ki

zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlo-

gov ne potrebuje enotnega Ïiga v tekoãem letu in

za to zaprosi z vlogo, obrazloÏi razloge in vrne

enotni Ïig, ki ga je imel do takrat v uporabi (v

hrambo evidenãni sluÏbi IZS), in sicer tudi v prime-

ru, ko prejme zbornica vlogo po izteku roka iz

predhodnega odstavka.

Vpisnine in ãlanarine se nakazujejo direktno na

transakcijski raãun zbornice.

4.3. Drugo 
– izdaja novega potrdila na posebno zahtevo

posameznika 2.000,00 SIT 
– en dodatni enotni Ïig na posebno zahtevo

posameznika 5.000,00 SIT 
– ena dodatna izkaznica na posebno zahtevo

posameznika 5.000,00 SIT 

KAZALO

Pravilnik o plaãevanju 72
ãlanarine in drugih 
prispevkov zbornici 
za leto 2004

Navodilo za plaãilo 74
ãlanarine

Pravilnik o obliki in 74
vsebini izkaznice in 
enotnega Ïiga poobla‰ãenih
inÏenirjev
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– prvi in drugi opomin
– tretji opomin (med opomini je presledek naj-

manj 30 dni) 10.000,00 SIT 
– seznam poobla‰ãenih inÏenirjev in geodetov,

vpisanih v imenik IZS, na disketi ali drugem

mediju 2.000,00 SIT

STROKOVNI IZPITI

5. ãlen

Za pokrivanje stro‰kov izvajanja strokovnih izpi-

tov ter vodenja in vzdrÏevanja evidenc o strokov-

nih izpitih ter za drugo delo v okviru sluÏbe za

strokovne izpite zbornice plaãuje posameznik kot

fiziãna ali zanj pravna oseba:

5.1. Opravljanje strokovnega izpita po Pravilniku

2003* – za vse programe razen geodezije 
– prijavnina za vse vrste izpita 40.000,00

SIT 
– pristojbina za opravljanje osnovnega stro-

kovnega izpita – enkratni prispevek

100.000,00 SIT 
– pristojbina za opravljanje dopolnilnega stro-

kovnega izpita – enkratni prispevek

70.000,00 SIT 
– pristojbina za opravljanje popravnega izpita

– enkratni prispevek 50.000,00 SIT 

* Pravilnik o strokovnih izpitih s podroãja oprav-

ljanja inÏenirskih storitev UL RS ‰t. 124/2003

5.2. Opravljanje strokovnega izpita po ZGO-C – za

vse programe razen geodezije 
– pristojbina za opravljanje dopolnilnega stro-

kovnega izpita po ZGO-C – enkratni prispe-

vek 107.000,00 SIT 
– pristojbina za opravljanje popravnega stro-

kovnega izpita po ZGO-C – enkratni prispe-

vek 51.000,00 SIT

5.3. Opravljanje strokovnega izpita – za program

geodezije 
– za opravljanje strokovnega izpita – enkratni

prispevek 98.000,00 SIT 
– za opravljanje popravnega strokovnega izpi-

ta – enkratni prispevek 48.000,00 SIT

5.4.Drugo 
– nostrifikacija strokovnega izpita 70.000,00

SIT 
– izdelava duplikata potrdila na posebno zah-

tevo posameznika 2.000,00 SIT

DISCIPLINSKI POSTOPKI

6. ãlen

Za pokrivanje stro‰kov, ki jih ima zbornica z

vodenjem disciplinskih postopkov, plaãujejo ude-

leÏenci v disciplinskem postopku, ãe jim je v njih

dokazana krivda, dejanske stro‰ke vodenja disci-

plinskega postopka (stro‰ke disciplinskih organov,

stro‰ke pravne pomoãi pri vodenju disciplinskega

postopka, stro‰ke preuãitve vloge pred uvedbo

disciplinskega postopka), poveãane za stro‰ke

administrativno strokovnih sluÏb zbornice v pav-

‰alnem znesku 50.000,00 SIT.

ObtoÏeni ãlani zbornice plaãajo zbornici tudi

denarno kazen za disciplinski prekr‰ek v vi‰ini, kot

jo doloãi pristojni disciplinski organ.

SEZNAM PROJEKTIVNIH IN GEODETSKIH

PODJETIJ

7. ãlen

Za pokrivanje stro‰kov vpisa v seznam projektiv-

nih in geodetskih podjetij ter za vodenje in vzdrÏe-

vanje seznama ter za drugo delo v okviru evidenã-

ne sluÏbe zbornice plaãuje podjetje s seznama:

6.1. Seznam projektivnih in geodetskih podjetij

brez DDV 
– vpisnina za en postopek 20.000,00 SIT 
– sprememba oziroma dopolnitev vpisa podje-

tja za en postopek 10.000,00 SIT 
– letna pristojbina za podjetje 10.000,00 SIT
– izdelava potrdila o uvrstitvi v seznam na

posebno zahtevo 2.000,00 SIT

IZOBRAÎEVANJE V OKVIRU KOMISIJE ZA

IZOBRAÎEVANJE IN AKADEMIJE ZA 

IZOBRAÎEVANJE

8. ãlen

Skup‰ãina zbornice poobla‰ãa upravni odbor zbor-

nice za doloãitev vi‰ine kotizacije za posamezno

izobraÏevanje in za doloãitev cenika za predavate-

lje na izobraÏevanjih.

POROâANJE O STANJU PRISPELIH PLAâIL

âLANARIN IN PRISPEVKOV, FINANCIRANJE

DELOVANJA MATIâNIH SEKCIJ

9. ãlen

Finanãno – raãunovodska sluÏba IZS mora vsako

ãetrtletje poroãati vodstvu zbornice o stanju pri-

spelih plaãil ãlanarin in prispevkov po tem pravil-

niku in o njihovi delitvi na posamezna stro‰kovna

mesta.

Matiãne sekcije prejmejo v letu 2004 za svoje

delovanje v okviru programa dela sredstva, pred-

videna v finanãnem naãrtu zbornice za leto 2004,

ki ga je potrdila skup‰ãina:
– sredstva za 6 sej upravnega odbora matiãne

sekcije (za 12 ãlanov) s pripadajoãimi potnimi

stro‰ki ãlanom,
– namenska sredstva za dejavnost matiãne sekci-

je in za pisarno predsednika matiãne sekcije v

vi‰ini 5.000,00 SIT na ãlana oz. minimalno 3 mio

SIT za male sekcije (MST, MSRG in MSGeo),
– namenska sredstva za zbore matiãnih sekcij v

vi‰ini 300.000,00 SIT na matiãno sekcijo.

PREHODNE IN KONâNE DOLOâBE

10. ãlen

âlanarina se plaãa za tekoãe leto, to je od 1. 1. 2004

(oz. od sprejema sklepa na skup‰ãini) do vkljuãno

31. 12. 2004.

V primeru, da upravni odbor zbornice oz. skup‰ãi-

na zbornice za naslednje leto ne bosta sprejela

ustreznega sklepa o vi‰inah, doloãenih v tem pra-

vilniku, se predlagateljem vlog in zahtevkov zara-

ãunavajo v tem pravilniku sprejete vpisnine, ãla-

narine ter drugi prispevki tudi v naslednjem letu.

Tako plaãane in obraãunane vpisnine, ãlanarine

ter drugi prispevki v naslednjem letu se ne pora-

ãunavajo po naknadnem sprejetju ustreznega

sklepa, razen v primeru zniÏanja ãlanarin.

11. ãlen

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispev-

kov za leto 2004 priãne veljati takoj, ko ga sprej-

me skup‰ãina zbornice, in je objavljen na spletnih

straneh IZS (www.izs.si).

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispev-

kov za leto 2004 se objavi tudi v prvi naslednji ‰te-

vilki glasila Novo v IZS.

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije
mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad., l.r.

Ljubljana, 16. 3. 2004

Pravilnik o plaãevanju ãlanarine in drugih prispevkov zbornici za leto 2004
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Spo‰tovana ãlanica oz. ãlan IZS!

Raãun je izdan v skladu z 76. ãlenom ZGO – 1, s 114.

ãlenom Statuta IZS, s Pravilnikom o plaãevanju

ãlanarine in drugih prispevkov zbornice za leto

2004, ki ga je sprejela Skup‰ãina zbornice na svoji

12. redni seji z dne 16.3.2004 in v skladu s 33. in 34.

ãlenom Zakona o davku na dodano vrednost.

âlanarina se plaãuje za tekoãe leto 2004 (od 1.

1. 2004 do 31. 12. 2004), in sicer v polnem zne-

sku neodvisno od tega, kako dolgo ste v tem

obdobju ãlan(-ica) zbornice.

Po Zakonu in aktih zbornice je zavezanec za pla-

ãilo ãlanarine posameznik – ãlan zbornice. Ra-

ãun za plaãilo ãlanarine lahko za ãlana zbornice

poravna tudi kdo drug – na primer podjetje, v

katerem je ãlan zaposlen oziroma z njim sodeluje.

V kolikor plaãa ãlanarino podjetje, lahko to stori

na enega od naslednjih naãinov:
– Raãunovodstvu IZS po‰lje vlogo za izdajo zzbbiirrnnee--

ggaa rraaããuunnaa za plaãilo ãlanarine ãlanov IZS ppoo

sseezznnaammuu (ãlane IZS navede z imenom in priim-

kom). Vlogo za izdajo zbirnega raãuna je potreb-

no zbornici posredovati nnaajjkkaassnneejjee ddoo 3300..55..22000044

(glej vzorec besedila vloge za zbirni raãun spo-

daj). Po tem datumu zbornica zbirnih raãunov

nnee bboo vveeãã iizzddaajjaallaa in si lahko pomagate z

naslednjo varianto.
– Podjetje sprejme sklep, da bo to ãlanarino pla-

ãalo podjetje. V kolikor podjetje plaãuje v enem

znesku, mora zbornici istega dne posredovati

tudi specifikacijo z imeni in priimki posamezni-

kov, za katere plaãuje ãlanarino. V kolikor podje-

tje plaãuje za vsakega inÏenirja posamezno, je

potrebno na virman vpisati sklic s posebne polo-

Ïnice, ki je priloÏena raãunu.

S spo‰tovanjem!

Marijan RABIâ
Vodja Finanãno-raãunovodske sluÏbe IZS

VZOREC BESEDILA ZA ZBIRNI RAâUN:

Prosimo, da nam izdate ZBIRNI RAâUN za na‰e

zaposlene po priloÏeni ssppeecciiffiikkaacciijjii 

(specifikacijo priloÏite).

Na‰ naslov je 

(izpi‰ite toãen naslov zaradi davãne zakonodaje).
Na‰a davãna ‰tevilka jjee 

(izpi‰ite va‰o davãno ‰tevilko).
Kontaktna oseba je 

(izpi‰ite ime, priimek in telefon).

Na podlagi ãetrtega odstavka 128. ãlena Zakona o

graditvi objektov (UL RS ‰t. 110/2002) in odloãbe

Ustavnega sodi‰ãa (100/03-odl. US) izdaja InÏe-

nirska zbornica Slovenije v soglasju z Ministrom

za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o obliki in vsebini izkaznice in 
enotnega Ïiga poobla‰ãenih 

inÏenirjev

1. SPLO·NE DOLOâBE

1. ãlen

(predmet pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se doloãata oblika in vsebina

izkaznice ter enotnega Ïiga poobla‰ãenih inÏenirjev.

(2) S tem pravilnikom se doloãa tudi naãin izdaje,

zamenjave, veljavnost ter evidentiranje izkaznic

in enotnih Ïigov.

2. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE

2. ãlen

(oblika in vsebina izkaznice)

(1) Izkaznica je iz plastiãnega kartonãka velikosti

85 mm x 55 mm.

(2) Izkaznica mora biti izdelana v obliki in z vsebi-

no, kot je doloãena v prilogi 1 tega pravilnika.

(3) Veljavnost izkaznice je eno leto.

(4) Besedilo oziroma oznake, ki jih vsebuje izka-

znica, so v pisavi tipa »HELVETICA«.

3. ãlen

(oblika in vsebina enotnega Ïiga)

(1) Enotni Ïig ima obliko leÏeãega pravokotnika,

dolÏine 55,0 in vi‰ine 15,0 mm in se odtiskuje v

ãrni barvi.

(2) Enotni Ïig mora biti izdelan v obliki in z vsebi-

no, kot je doloãena v prilogi 2 tega pravilnika.

(3) Enotni Ïig vsebuje ime, priimek, okraj‰avo

strokovnega in znanstvenega naslova posamezni-

ka, doloãeno z Zakonom o strokovnih in znanstve-

nih naslovih (UL RS ‰t. 47/98) in njegovimi spre-

membami ter dopolnitvami, oznako zbornice in

identifikacijsko ‰tevilko posameznika.

(4) Besedilo oziroma oznake, ki jih vsebuje enotni

Ïig, so v pisavi tipa »HELVETICA«.

4. ãlen

(identifikacijska ‰tevilka, pooblastilo za delo

na podroãju stroke)

(1) Identifikacijska ‰tevilka poobla‰ãenega inÏe-

nirja IZS, ki se jo uporablja v izkaznici in enotnem

Ïigu, je sestavljena iz dveh delov in sicer iz ozna-

ke stroke oziroma tudi njene podskupine in zapo-

redne ‰tevilke.

(2) Oznaka stroke pomeni istoãasno tudi pripa-

dnost posameznika matiãni sekciji, zaporedna

‰tevilka pa pomeni zaporedno ‰tevilko vpisa

posameznika v matiãno sekcijo.

(3) Stroke in njihove podskupine oziroma matiãne

sekcije imajo naslednje oznake:

1. ãrka “G” pomeni ãlanstvo v matiãni sekciji

gradbenih inÏenirjev in pooblastilo za delo na

podroãju gradbene stroke,

2. ãrka “S” pomeni ãlanstvo v matiãni sekciji

strojnih inÏenirjev in pooblastilo za delo na

podroãju strojne stroke,

3. ãrka “E” pomeni ãlanstvo v matiãni sekciji

elektroinÏenirjev in pooblastilo za delo na

podroãju elektrotehniãne stoke in tiste

strokovne podskupine, ki jo doloãa druga ãrka

in sicer:
– »EE« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju elektrotehnike,
– »ET« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju telekomunikacij in informatike,
– ãrka “T” pomeni ãlanstvo v matiãni sekciji

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev in

pooblastilo za delo na podroãju tehnolo‰ke

stoke in tiste strokovne podskupine, ki jo

doloãa druga ãrka in sicer:
– »TK« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju kemijsko-tehnolo‰ke stroke,
– »TV« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju varnosti in zdravja pri delu,
– »TP« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju poÏarne varnosti,
– »TD« pomeni pooblastilo za delo na podroã-

ju drugih tehniãno tehnolo‰kih strok v skla-

du s Pravilnikom o programu in naãinu

opravljanja strokovnih izpitov pri IZS.

5. ãrki “RG” pomenita ãlanstvo v matiãni sekciji

rudarjev in geotehnologov in pooblastilo za delo

na podroãju geotehnolo‰ke in rudarske stroke,

6. ãrke “Geo” pomenijo ãlanstvo v matiãni sekciji

geodetov in pooblastilo za delo na podroãju

geodetske stroke.

(4) Uvrstitev v stroko oziroma tudi njeno strokov-

no podskupino je vezana na opravljen strokovni

izpit po Zakonu o graditvi objektov iz iste stroke

oziroma njene podskupine.

3. NAâIN IZDAJE, ZAMENJAVE IN 

PRENEHANJA IZKAZNIC IN ENOTNIH ÎIGOV

5. ãlen

(izdaja izkaznice in enotnega Ïiga)

(1) Izkaznico in enotni Ïig se izdaja posamezni-

kom, ki so vpisani v imenik IZS.

(2) Izdelavo izkaznice in enotnega Ïiga na stro‰ke

upraviãenca naroãi IZS.

6. ãlen

(zamenjava izkaznic in enotnih Ïigov)

(1) Izkaznica se zamenja:
– ãe jo imetnik izgubi,
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– ãe se je pri uporabi tako po‰kodovala, da ni veã

uporabna,
– ãe je imetnik spremenil osebno ime,
– ãe so se spremenili drugi bistveni podatki iz

izkaznice.

(2) Doloãbe prej‰njega odstavka se smiselno upo-

rabljajo tudi pri zamenjavi enotnega Ïiga.

(3) Imetnik izkaznice in enotnega Ïiga mora v pri-

meru izgube izkaznice oziroma enotnega Ïiga ali v

primeru katerega koli razloga iz prvega odstavka

tega ãlena to dejstvo nemudoma sporoãiti pristoj-

ni sluÏbi IZS, da ta izkaznico oziroma enotni Ïig

izbri‰e iz evidence in v primeru izgube izkaznice

oziroma enotnega Ïiga tudi uredi preklic njegove

veljavnosti.

(4) Preklic in izdajo izkaznice oziroma enotnega Ïiga

naroãi IZS na stro‰ke zavezanca.

7. ãlen

(prenehanje izkaznic in enotnih Ïigov 

ter njihovo uniãenje)

(1) Izkaznica in enotni Ïig prenehata veljati z dnem,

ko se njunega imetnika izbri‰e iz imenika IZS.

(2) V primerih iz prej‰njega odstavka mora imetnik

ob prejemu odloãbe o izbrisu vrniti izkaznico in

enotni Ïig v osmih dneh po pravnomoãnosti odloã-

be pristojni sluÏbi IZS, da ju komisijsko uniãi.

(3) Odvzete oziroma vrnjene izkaznice in enotni

Ïigi poobla‰ãenih inÏenirjev se uniãijo na Komisiji

za vpis v imenik.

(4) V primeru, da posameznik ne vrne Ïiga in izka-

znice v predpisanem roku, pristojna sluÏba IZS po

uradni dolÏnosti prekliãe izdani Ïig in izkaznico na

stro‰ke zavezanca.

4. UPORABA IN EVIDENTIRANJE IZKAZNIC IN

ENOTNIH ÎIGOV

8. ãlen

(odgovornost za hranjenje in pravilno uporabo

izkaznice in enotnega Ïiga)

(1) Ko posameznik prevzame izkaznico in enotni Ïig,

je odgovoren za njuno hrambo in pravilno uporabo.

(2) Izgubo, zlorabo, po‰kodovanje ali kakr‰nokoli

drugo nepravilnost v zvezi z uporabo izkaznice

oziroma enotnega Ïiga, ki ga uporablja, je dolÏan

imetnik nemudoma naznaniti pristojni sluÏbi IZS.

9. ãlen

(evidenca o izkaznicah in enotnih Ïigih)

(1) O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah

ter enotnih Ïigih vodi evidenco pristojna sluÏba

IZS. Evidenca se vodi v skladu s Pravilnikom o obli-

ki in vsebini ter naãinu vodenja imenika Zbornice

za arhitekturo in prostor Slovenije in InÏenirske

zbornice Slovenije.

(2) Pristojna sluÏba IZS najmanj enkrat letno, za

vsako preteklo leto, poroãa ministrstvu, pristojne-

mu za prostorske in gradbene zadeve, o stanju v

zvezi z izdanimi, zamenjanimi oziroma izgubljeni-

mi izkaznicami in enotnimi Ïigi.

5. PREHODNE IN KONâNE DOLOâBE

10. ãlen

(pristojna sluÏba IZS in njene naloge)

(1) SluÏba, ki je po osmi toãki prvega odstavka 110.

ãlena ZGO pristojna za izdajo izkaznic in enotnih

Ïigov ter vodenje evidenc, je z evidenãna sluÏba

InÏenirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem bese-

dilu: evidenãna sluÏba IZS).

(2) Evidenãna sluÏba IZS vzpostavi in zaãne voditi

evidenco o izkaznicah in enotnih Ïigih po doloã-

bah tega pravilnika najpozneje v treh mesecih po

vzpostavitvi imenika IZS.

(3) Do zaãetka dela evidenãne sluÏbe IZS delo

opravlja pristojna sluÏba IZS/97.

11. ãlen

(izdajanje izkaznic in enotnih Ïigov 

v prehodnem obdobju)

(1) Do zaãetka poslovanja Zbornice za arhitekturo

in prostor Slovenije in sprejema pravilnika o obliki

in vsebini izkaznice in enotnega Ïiga poobla‰ãenih

arhitektov, poobla‰ãenih krajinskih arhitektov in

poobla‰ãenih prostorskih naãrtovalcev izdaja po-

obla‰ãenim arhitektom, poobla‰ãenim krajinskim

arhitektom in poobla‰ãenim prostorskim naãrto-

valcem izkaznice in enotne Ïige IZS/97, v skladu z

doloãbami tega pravilnika.

(2) Izkaznica se poobla‰ãenim arhitektom, poobla-

‰ãenim krajinskim arhitektom in poobla‰ãenim pro-

storskim naãrtovalcem izda v obliki in z vsebino, ki

je predpisana za izkaznico poobla‰ãenega inÏenirja

in je v prilogi 1 tega pravilnika, s tem da se vsebina

izkaznice smiselno prilagodi tako, da se pod rubri-

ko identifikacijska ‰tevilka vpi‰e identifikacijska

‰tevilka vpisa v matiãno sekcijo arhitektov.

(3) Enotni Ïig se poobla‰ãenim arhitektom, po-

obla‰ãenim krajinskim arhitektom oziroma po-

obla‰ãenim prostorskim naãrtovalcem izda v obli-

ki in z vsebino, ki je predpisana za enotni Ïig

poobla‰ãenega inÏenirja in je v prilogi 2 tega pra-

vilnika, s tem da se vsebina Ïiga smiselno prilago-

di tako, da se namesto oznake matiãne sekcije

vpi‰e podroãje stroke, za katero ima posameznik

pridobljeno pooblastilo in sicer oznaka »A« za

podroãje odgovornega arhitekturnega projektira-

nja in prostorskega naãrtovanja, »KA« za podroãje

odgovornega krajinskega projektiranja in prostor-

skega naãrtovanja oziroma »P« za podroãje pro-

storskega naãrtovanja, kot identifikacijska ‰tevil-

ka pa se vpi‰e identifikacijska ‰tevilka vpisa v

matiãno sekcijo arhitektov pri IZS/97.

12. ãlen

(prenehanje veljavnosti, uskladitve)

(1) ·teje se, da so ãlanske izkaznice in osebni Ïigi,

izdani do uveljavitve tega pravilnika ali ki bodo

izdani na podlagi vlog za vpis, vloÏenih pred uve-

ljavitvijo tega pravilnika in bodo izdani v skladu s

Pravilnikom o obliki in vsebini enotnega Ïiga pro-

jektivnih podjetij (UL RS, ‰t. 39/98 in 68/2000),

izdani v skladu s tem Pravilnikom.

(2) âlanom IZS, ki imajo osebne ‰tampiljke in izka-

znice izdane v skladu s Pravilnikom o obliki in vse-

bini enotnega Ïiga projektivnih podjetij (UL RS, ‰t.

39/98 in 68/2000), se izda nove izkaznice in enot-

ne Ïige v skladu s tem pravilnikom najpozneje eno

leto po uveljavitvi tega pravilnika. Eno leto po

uveljavitvi tega pravilnika prenehajo veljati stare

osebne ‰tampiljke in izkaznice, izdane v skladu s

Pravilnikom o obliki in vsebini enotnega Ïiga pro-

jektivnih podjetij (UL RS, ‰t. 39/98 in 68/2000).

13. ãlen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik zaãne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

·t.

Ljubljana, dne ……….

mag. ârtomir REMEC
predsednik InÏenirske zbornice Slovenije

SOGLA·AM:
mag. Janez Kopaã, 

Minister za okolje, prostor in energijo

PRILOGA 1: Oblika in vsebina izkaznice 

poobla‰ãenega inÏenirja

PRILOGA 2: Oblika in vsebina enotnega Ïiga

poobla‰ãenega inÏenirja

Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega Ïiga poobla‰ãenih inÏenirjev
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