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BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

mag. ârtomir REMEC, univ. dipl. inÏ. grad.
Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije

I
nÏenirska zbornica Slovenija – IZS prihaja po

obdobju ustanavljanja, postopnega razvoja in

razdruÏevanja z arhitekti v zrelo fazo svojega

delovanja. Zagotovljeni so tako vsi materialni, kot

tudi kadrovski pogoji za nemoteno izvajanje

zakonsko predvidenih nalog zbornice.

Osebno pa prihodnjo vlogo IZS ‰ir‰e vidim pred-

vsem v uãinkovitem zastopanju strokovnih in eko-

nomskih interesov njenih ãlanov v odnosu do

drÏave, gospodarstva in ostale civilne druÏbe. IZS

mora v okviru pridobljenih javnih pooblastil za

izvajanje strokovnih izpitov in vodenje imenika

poobla‰ãenih inÏenirjev ‰ãititi javni interes in

hkrati vzpodbujati dvigovanje gradbene kulture na

vseh podroãjih grajenega okolja. Za izvajanje

poslanstva zbornice bodo potrebne ‰tevilne aktiv-

nosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju strokovnih

sluÏb zbornice, stalnih in obãasnih komisij ter dru-

gih organov zbornice. Upravni odbor zbornice pa

bo zadolÏen za spremljanje, ocenjevanje in koordi-

niranje v skladu s sprejetim letnim naãrtom dela.

V nadaljevanju bom prikazal po mojem mnenju

kljuãna podroãja delovanja InÏenirske zbornice

Slovenije in nekatere bistvene aktivnosti:

Javna pooblastila
Tudi v prihodnje bo potekalo izvajanje javnih

pooblastil za strokovne izpite in vodenje imenika v

okviru poslovanja strokovnih sluÏb zbornice in

delovanja komisij, v katerih so zastopane vse ma-

tiãne sekcije. Za kakovostno in uãinkovito izvaja-

nje javnih pooblastil bomo zagotovili visoko stro-

kovno in poslovno usposobljenost vseh sodelujo-

ãih. Dodatno pozornost pa posvetili tudi prijazne-

mu odnosu odgovornega osebja IZS do uporabni-

kov teh storitev. Tako kot v preteklosti si bomo

prizadevali za konstruktivno sodelovanje z resor-

nim ministrstvom, ki bo tudi nadziralo izvajanje

javnih pooblastil.

Program IZS 
2004 – 2008

Evropska zveza inÏenirskih
zbornic – ECEC
Posebno vlogo v prihodnjem delovanju IZS si vse-

kakor zasluÏi ECEC, k nastajanju katere smo tudi

mi veliko prispevali. Osnovni namen te zveze naci-

onalnih zbornic je zagotoviti uãinkovito zastopa-

nje stanovskih interesov poobla‰ãenih inÏenirjev v

Evropski komisiji, parlamentu, svetu in ostalih

institucijah EU. Hkrati pa si v okviru delovanja

ECEC prizadevamo za pripravo evropske platforme

za pogoje poklicnih kvalifikacij inÏenirjev, skupna

pravila dobre inÏenirske prakse in tudi osnov za

tarifne pogoje.

Informiranje
Za potrebe informiranja bomo vedno bolj uporablja-

li na‰o prenovljeno spletno stran www.izs.si, naãr-

tujemo pa tudi vsebinsko in oblikovno popestritev

ãasopisa NOVO. Imamo novo predstavitveno publi-

kacijo IZS z moÏnostjo enostavnega dodajanja oz.

zamenjave posameznih sklopov, po potrebi pa

bomo pripravljali priloÏnostne tematske zloÏenke.

Poleg vsakoletne izdaje publikacije DIA bomo zago-

tovili tudi ustrezno predstavitev vsebine ostalih

strokovnih prireditev in seminarjev. Najbolj aktual-

ne zadeve v povezavi z vsakdanjim delom na‰ih ãla-

nov, kot na primer priporoãene cene projektantskih

storitev po novih tarifnih pogojih, pa bomo za vse

ãlane IZS in javne naroãnike izdali na zgo‰ãenki.

Vloga predsednika IZS
Kot ponovno izvoljeni predsednik InÏenirske zbor-

nice Slovenije bom ‰e naprej poleg vodenja uprav-

nega odbora IZS aktivno zastopal in predstavljal

zbornico v odnosih z resornim in ostalimi ministr-

stvi, projektivnimi in gradbenimi podjetji, sorodni-

mi zbornicami in drugimi organizacijami civilne

druÏbe. Prav tako bom nadaljeval povezovanje s

tujimi inÏenirskimi zbornicami in mednarodnimi

organizacijami. Pri tem mi bo v veliko pomoã ãlan-

stvo v predsedstvu Evropske zveze inÏenirskih

zbornic, kjer sem odgovoren za finance, in v pred-

sedstvu Svetovne federacije inÏenirskih organiza-

cij, kjer zastopam predvsem interese manj‰ih

ãlanic. Skratka, storil bom vse, kar je v moji moãi,

da bi v sodelovanju z vami in strokovnimi sluÏba-

mi zbornice nadaljeval uspe‰no vodenje IZS.

IzobraÏevanje
Stalno poklicno izobraÏevanje na‰ih ãlanov posta-

ja pomemben dejavnik za njihovo uspe‰no stro-

kovno in poslediãno tudi poslovno delovanje. Na-

loga zbornice je, da svojim ãlanom omogoãi kako-

vostno dodatno izobraÏevanje predvsem na po-

droãjih, ki jih obstojeãi ‰olski sistem in ostali

ponudniki ne pokrivajo. Za pripravo programa in

spremljanje izobraÏevanja bo zadolÏena Komisija

za izobraÏevanje, za konkretno izvedbo pa njena

IzobraÏevalna akademija in strokovne sluÏbe

zbornice. Pomembna naloga te komisije bo tudi

bolj aktivno vkljuãevanje v preoblikovanje visoko-

‰olskega ‰tudija na osnovi bolonjske deklaracije in

potrebno vsebinsko prenovo ‰tudijskih programov

na posameznih tehniãnih fakultetah.

Dobra inÏenirska praksa
Osnova za dvigovanje gradbene kulture je vseka-

kor dobra inÏenirska praksa in temu bomo v pri-

hodnje posvetili posebno pozornost. Pri tem bo

zelo pomembno pravoãasno odkrivanje in obrav-

navanje slabih oz. napaãnih projektnih re‰itev, ki

imajo lahko za posledico neekonomiãno ali celo

nevarno gradnjo. Na drugi strani pa bomo za

dobre primere omogoãili predstavitev ‰ir‰i stro-

kovni javnosti, najbolj‰e pa ustrezno nagradili.

Veliko priãakujemo tudi od novih tarifnih pogojev

na osnovi normativov, ki trenutno ‰e ãakajo na

potrditev drÏave, za na‰e ãlane pa kot priporoãeni

Ïe veljajo.

Sodelovanje z drugimi 
organizacijami
Po izloãitvi MSA iz IZS je vzpostavljena med ZAPS

in IZS posebna koordinacija, ki bo skrbela za

usklajeno delovanje obeh zbornic s ciljem ãimbolj

uãinkovitega delovanja projektantov vseh strok v

vsakodnevni praksi. V sodelovanju z ZAPS in

Slovensko inÏenirsko zvezo nameravamo tudi v

bodoãe vsako leto organizirati Dan inÏenirjev in

arhitektov, naãrtujemo pa tudi ponovitev simpozi-

ja DruÏba – prostor – graditev. Na mednarodnem

podroãju bomo nadaljevali aktivno sodelovanje z

Bavarsko in Sa‰ko inÏenirsko zbornico, obstajajo

pa Ïe predlogi za nove povezave.
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Uvodnik

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

MINILO JE BOGATO LETO, KI JE HKRATI TUDI

PRVO LETO BREZ ARHITEKTOV, URBANISTOV

IN KRAJINSKIH ARHITEKTOV. P
oleg ‰tevilnih strokovnih izobraÏevanj, ki so

potekala na zbornici, smo organizirali sim-

pozij DruÏba-Prostor-Graditev in tradicio-

nalni Dan inÏenirjev in arhitektov. Poleg tega smo

spomladi sodelovali na sejmu Megra, jeseni pa smo

se udeleÏili Svetovnega slovenskega kongresa,

Kongresa o cestah in prometu ter Simpozija o pre-

dorih in podzemnih objektih. Odprli smo regijsko

pisarno v Mariboru, izvolili smo predsednika zbor-

nice in Komisijo za vpis v imenik. Pripravili (in

sprejeli na skup‰ãini) smo nove Tarifne pogoje za

projektantske in za geodetske storitve, izdelali

Priroãnik za pripravo projektne in tehniãne doku-

mentacije, sodelovali pri pripravi novega Topo-

grafskega kljuãa. V ozadju vseh dogajanj smo Ïe

uskladili veãino zborniãnih aktov z novo zakonoda-

jo.

Z vstopom v Evropsko unijo se je moãno okrepilo

mednarodno sodelovanje, in sicer tako bilateralno

kot tudi na nivoju Evropskega sveta inÏenirskih

zbornic. V Evropi se trenutno odvijajo za inÏenirje

zelo pomembne stvari. V obravnavi sta namreã

predloga dveh direktiv EU-parlamenta in EU-sveta:

predlog »Direktive o storitvah na notranjem trgu«

(COM(2004)0002) in predlog »Direktive o priznava-

nju poklicnih kvalifikacij« COM(2002)119.

Namen predloga Direktive o storitvah na notra-

njem trgu (direktiva pokriva tudi vse inÏenirske

storitve) je odstraniti ovire za registracijo ponu-

dnikov storitev in za prost pretok ponudnikov sto-

ritev med drÏavami ãlanicami EU ter zagotoviti

ponudnikom in uporabnikom storitev pravno var-

nost, ki jo potrebujejo ob tem. Potrebno je navesti,

da je registracija ponudnika storitev predvidena v

primerih (dolgo)trajnega opravljanja storitev v

drugi drÏavi ãlanici EU, medtem ko je kratkotrajno

ali obãasno delovanje ponudnika storitev v drugi

drÏavi ãlanici EU predmet prostega pretoka ponu-

dnikov storitev.

âlanice EU bodo morale, ãe bo direktiva sprejeta v

trenutni obliki, odstraniti vse nepotrebne ovire, ki

ponudnikom storitev prepreãujejo ali ovirajo regi-

stracijo. Med drugim predlog direktive predvideva

vzpostavitev t.i. »ene same kontaktne toãke«, kjer
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naj bi ponudniki storitev lahko opravili celoten

postopek registracije, in sicer tudi v elektronski

obliki, nadalje prepoveduje doloãene restriktivne

pravne zahteve, ‰e posebej tiste diskriminatorne,

ki temeljijo direktno ali indirektno na narodnosti

ali kraju registracije ponudnika storitev in ki naj bi

bile ‰e vedno v veljavi v nekaterih drÏavah ãlani-

cah EU.

Z namenom poveãanja ãezmejne ponudbe storitev

oz. prostega pretoka ponudnikov storitev pa

predlog direktive predvideva vzpostavitev »prin-

cipa drÏave izvora« (country of origin principle),

po katerem naj bi bil ponudnik storitev zavezan le

zakonodaji drÏave, v kateri je registriran, nadalje

doloãa tudi pravico uporabnikov, da uporabljajo

storitve iz drugih drÏav ãlanic EU. Namen slednje-

ga je izogniti se situaciji, ko uporabnik storitve v

neki drÏavi ãlanici, ki izvaja restriktivne ukrepe

oziroma jih izvajajo njeni drÏavni organi ali privat-

ne institucije, zaradi tega ne more uporabljati

ugodnej‰ih storitev druge drÏave ãlanice. To dolo-

ãilo prepreãuje moÏnost, da drÏava ãlanica EU

doloãi omejitve, kot so zahteva po pridobitvi licen-

ce (arhitektu ali gradbeniku iz druge drÏave ãlani-

ce EU) ali diskriminatorna obdavãitev storitev iz

drugih drÏav ãlanic EU, ki bi take storitve podraÏi-

la. Predlog direktive nenazadnje predvideva

razvoj administrativnega sodelovanja z namenom,

da bi sledili pretok delovne sile.

11. novembra 2004 je v EU-parlamentu potekala
obravnava predloga direktive v prisotnosti stro-
kovnjakov. Splo‰no stali‰ãe razpravljalcev je bilo,
da je splo‰na liberalizacija trga storitev dobrodo-
‰la in zatorej direktiva potrebna. Vendar pa je
veãina strokovnjakov videla problem v »principu
drÏave izvora«, zaradi ãesar je predlagala vkljuãi-
tev razliãnih posebnih vzvodov v besedilo direkti-
ve.

Predlog Direktive o priznavanju poklicnih kvali-

fikacij je posledica pro‰nje EU-sveta iz marca

2001, da EU-komisija predstavi predloge za poeno-

ten, transparenten in fleksibilen reÏim. Cilj predlo-

ga direktive je zdruÏitev petnajstih direktiv s

podroãja priznavanja poklicnih kvalifikacij v eno-

ten in konsistenten pravni okvir, ki bo omogoãal

nadaljnjo liberalizacijo ponudbe storitev, bolj

avtomatiãno priznavanje kvalifikacij in veãjo fle-

ksibilnost postopkov.

Direktiva se nana‰a na vse drÏavljane EU, ki Ïelijo

opravljati reguliran poklic v drugi drÏavi ãlanici EU

od tiste, v kateri so pridobili poklicno kvalifikacijo,

in sicer neodvisno od tega, ali so samozaposleni

ali usluÏbenci. Na podroãju inÏenirstva pomeni ta

direktiva zdruÏitev treh splo‰nih sistemskih direk-

tiv (direktive sveta 89/48/EEC in 92/51/EEC ter

direktive parlamenta in sveta 1999/42/EC) v enot-

no besedilo skupaj z dvanajstimi podroãnimi

direktivami. Priznavanje poklicne kvalifikacije po-

meni moÏnost opravljanja reguliranega poklica, za

katerega je posameznik usposobljen, v drÏavi

gostiteljici, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo

za drÏavljane gostiteljice. Predlog direktive obrav-

nava loãeno primera kratkotrajnega/obãasnega in

stalnega opravljanja storitev v drugi drÏavi ãlanici

EU. Prvega obravnava kot prost pretok ponudni-

kov storitev, drugega kot registracijo ponudnika

storitev v drugi drÏavi ãlanici EU.

V primeru kratkotrajnega/obãasnega opravljanja

storitev posamezniku v drugi drÏavi ãlanici EU ni

potrebno zaprositi za priznanje poklicne kvalifika-

cije. Pri tem uporablja posameznik tudi svoj origi-

nalni strokovni naslov. V primeru, da spremeni

kraj delovanja, mora predloÏiti evidenco dveletnih

strokovnih izku‰enj, ãe poklic v drÏavi, kjer je po-

sameznik registriran, ni reguliran. Pred priãetkom

delovanja se mora ponudnik storitev priglasiti pri

administrativnem organu v drÏavi gostiteljici in

predloÏiti dokazila o zakonitem opravljanju dejav-

nosti. Kjerkoli bo ponudnik storitev deloval, bo

njegovo delo podvrÏeno moÏnosti uvedbe disci-

plinskih ukrepov poklicne in administrativne nara-

ve. V zvezi s tem naj bi bila v drÏavah ãlanicah EU

vzpostavljena ali avtomatiãna zaãasna registraci-

ja ali pa pro forma ãlanstvo v poklicnih organizaci-

jah/zdruÏenjih/zbornicah.

Predlog direktive daje poklicnim organizacijam
moÏnost, da oblikujejo skupno platformo na nivo-
ju EU, ki bo doloãala standarde za zagotavljanje
zadostnega nivoja poklicnih kvalifikacij in tako
premostila velike razlike med potrebnimi ‰olskimi

izobrazbami in praktiãnimi poklicnimi izku‰njami,
zahtevanimi v razliãnih drÏavah ãlanicah EU za
opravljanje reguliranega poklica. V kolikor bo EU-
komisija presodila, da bi lahko tak‰na skupna EU-
platforma olaj‰ala priznavanje poklicnih kvalifika-
cij, jo bo predloÏila drÏavah ãlanicam EU ter spre-
jela odloãitev o obveznosti uporabe.

Evropski svet inÏenirskih zbornic (ECEC) je kot

predstavnik 300.000 poobla‰ãenih inÏenirjev iz

desetih evropskih drÏav na skup‰ãini 24. novem-

bra 2004 v Bruslju obravnaval besedili predlogov

obeh direktiv in sprejel uradno stali‰ãe ECEC, ki

ga kratko povzemam v nadaljevanju:
■ ECEC podpira vzpostavitev t.i. »ene same kon-

taktne toãke«, in sicer ob uporabi Ïe obstojeãih

nacionalnih struktur,
■ ECEC odobrava stali‰ãe direktive, ki poklicnim

zbornicam priznava pomembno vlogo tudi s

ciljem samoregulacije in nadzora nad ponudni-

ki storitev,

■ ECEC pozdravlja liberalizacijo ãezmejne ponud-

be storitev, vendar pa se zavzema za uporabo

»principa drÏave gostiteljice« na izredno

obãutljivem podroãju kompleksnih svobodnih

poklicev,
■ ECEC moãno podpira predlog ukrepov za zago-

tavljanje kvalitete storitev, saj je poudarjanje

vidikov kvalitete (tudi in ‰e posebno poklicne

kvalifikacije) izjemnega pomena na podroãju

svobodnih poklicev, ter se spra‰uje, ãe so pred-

videne regulacije zadostne za doseganje ciljev, 
■ ECEC meni, da je potrebno jasneje opredeliti

odnos Direktive o storitvah na notranjem trgu

do Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij,
■ ECEC meni, da bo predlagana regulacija (priori-

teta Direktive o priznavanju poklicne kvalifika-

cije in opustitev principa drÏave izvora) verjet-

no povzroãila veliko teÏav, ko se bo priãela

uporabljati v praksi.

Dovolite, da vam na koncu zaÏelim vesele prazni-

ke in veliko prijetnih trenutkov z va‰imi bliÏnjimi.
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Geodetski naãrt in nov 
topografski kljuã

Matiãna sekcija geodetov

G
eodetska uprava RS je pripravila Pravilnik

o geodetskem naãrtu, ki je doloãil vsebino,

podrobnej‰o vsebino, naãin izdelave in

uporabo geodetskih naãrtov. Iz‰el je v mesecu

maju leto‰njega leta in bil objavljen v Uradnem

listu RS, ‰t. 40/2004. Kot priloga tega pravilnika je

bil objavljen tudi Topografski kljuã, katerega pri-

prava je bila zaupana Matiãni sekciji geodetov

InÏenirske zbornice Slovenije.

Pomen pravilnika je za geodetsko stroko velik, saj

jasno opredeljuje odgovornost in pristojnosti geo-

detskega podjetja in odgovornih geodetov. Stroki

ponuja zakonsko osnovo za dvig kakovosti stori-

tev, prepoznavnost izdelkov ter enostavnej‰e de-

lo, izmenjavo podatkov in komunikacijo. Po drugi

strani laj‰a uporabnikom interpretacijo izdelka in

jim s tem daje priloÏnost, da se v proces vkljuãijo

kot aktivne stranke, ki znajo prepoznati in ceni-

ti delo, vloÏeno v posamezen izdelek.

Za bolj‰e razumevanje pomena geodetskega naãr-

ta je najbolje analizirati prostorsko zakonodajo

(zakone in podzakonske predpise) in ugotoviti, kje

geodetski naãrt potrebujemo in kaj geodetski

naãrt je. 

Pomembna novost, ki jo prina‰a pravilnik je, da je

geodetski naãrt sestavljen iz grafiãnega prikaza

geodetskega naãrta in pripadajoãega certifi-

kata.

Kaj je grafiãni prikaz geodetskega
naãrta?
Grafiãni prikaz geodetskega naãrta je:
■ sestavni del projektne dokumentacije in osno-

va za grafiãne prikaze v projektni dokumenta-

ciji za graditev objektov,
■ priloga k zahtevi za izdajo gradbenega dovolje-

nja oz. sestavni del dokumentacije, ki jo mora

investitor predloÏiti na dan tehniãnega pregleda,

■ podlaga za izdelavo naãrta parcelacije v karto-

grafskem delu lokacijskega naãrta,
■ podlaga za naãrt umestitve naãrtovane uredi-

tve v prostor v kartografskem delu lokacijske-

ga naãrta.

Kako delimo geodetske naãrte
glede na namen?
Geodetske naãrte delimo na:
■ geodetski naãrt za pripravo projektne doku-

mentacije za graditev objekta, 
■ geodetski naãrt novega stanja zemlji‰ãa,
■ geodetski naãrt za pripravo lokacijskega

naãrta.

Kdo lahko izdeluje geodetske
naãrte?
Geodetski naãrt lahko izdela le geodetsko podjetje.

Vsak geodetski naãrt (razen izjem, ki so doloãene

v podzakonskih predpisih) mora vsebovati naj-

manj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih

inÏenirskih objektih, rabi zemlji‰ã, rastlinstvu ter

podatke o zemlji‰kih parcelah. âe so podatki raz-

liãnih vsebin poloÏajno neusklajeni, mora geodet-

sko podjetje na geodetskem naãrtu podatke uskla-

diti. âe podatki o mejah zemlji‰kih parcel glede na

namen uporabe geodetskega naãrta niso dovolj

natanãni, je treba pred prikazom mej zemlji‰kih

parcel v grafiãnem prikazu meje urediti skladno s

predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremiãnin.

Kaj je to certifikat geodetskega
naãrta?
Nujni sestavini geodetskega naãrta sta grafiãni

prikaz (najpogosteje je to izris naãrta na papirju)

in certifikat geodetskega naãrta. Certifikat geo-

detskega naãrta je potrdilo, s katerim odgovorni

geodet zagotavlja, da je geodetski naãrt izdelan v

skladu s predpisi in da je geodetski naãrt primeren

za uporabo za namen, ki je naveden v certifikatu.

Certifikat geodetskega naãrta mora biti priloÏen

vsakemu grafiãnemu prikazu geodetskega naãrta.

Certifikat potrdi odgovorni geodet s podpisom in

enotnim Ïigom poobla‰ãenega geodetskega inÏe-

nirja. Enotni Ïig poobla‰ãenega inÏenirja ima pred

zaporedno ‰tevilko oznako “Geo”.

Topografski kljuã
V zaãetku avgusta 2004 je Geodetska uprava

Republike Slovenije izdala ‰e Topografski kljuã

za izdelavo in uporabo geodetskih naãrtov v meri-

lih, veãjih od merila 1 : 5000. 

Topografski kljuã nadome‰ãa Pravilnik o znakih za

temeljne topografske naãrte iz leta 1982 v delu, ki

se nana‰a na merila, veãja od 1 : 5000; izdaja iz leta

1982 je zadnji izdani topografski kljuã, ki je bil prire-

jen ‰e klasiãnemu naãinu izdelave geodetskih

(takrat topografskih) naãrtov v velikih merilih. Danes

se geodetski naãrti izdelujejo s pomoãjo razliãnih

raãunalni‰kih programov, zato je moÏen tudi digi-

talni zapis geodetskega naãrta v raãunalni‰kem

formatu, odvisnem od uporabljenega programske-

ga okolja. Pomembno je poudariti, da so doloãila

novega topografskega kljuãa neodvisna od uporab-

ljene programske re‰itve.

Izdelava topografskega kljuãa je potekala v ãasu,

ko se je na podroãju predpisov s podroãja urejanja

prostora marsikaj dogajalo. âeprav je geodetski

naãrt prikaz obstojeãega stanja, pa nastajajoãe in

predvidene zbirke prostorskih podatkov, ki jih

opredeljuje nova prostorska zakonodaja, posre-

dno vplivajo tudi na njegovo vsebino. S spreje-

mom vseh podzakonskih predpisov se bodo tako

pojavile razlike med klasifikacijo objektov v razliã-

nih pravilnikih in neusklajenost s klasifikacijo v

topografskem kljuãu za geodetske naãrte. Da bi se

v ãim veãji meri izognili priãakovanim neusklaje-

nostim, smo pri klasifikaciji objektov v najveãji

OB IZIDU ZGO·âENKE, KATERE VSEBINA OBRAVNAVA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO V CELOTI, GEODETSKI NAâRT PA

JE NJEN LOGIâNI SESTAVNI DEL, VELJA POUDARITI NEKAJ BISTVENIH NOVOSTI, KI BI SE JIH MORALI ZAVEDATI VSI, KI

GEODETSKI NAâRT V VSAKDANJEM DELU UPORABLJATE.

nadaljevanje na strani 8 f
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PO DOLGOTRAJNEM DELU, KI SE JE PRIâELO

V AVGUSTU IN JE OBSEGALO KAR NEKAJ

VERZIJ PRIROâNIKA TER OBILO

USKLAJEVANJA Z MOP PRI UVAJANJU

NEKATERIH RE·ITEV, JE PRIROâNIK ZA

PRIPRAVO PROJEKTNE IN TEHNIâNE

DOKUMENTACIJE PRIPRAVLJEN ZA IZDAJO.

V
sekakor smo bili pripravljalci priroãnika

veliki optimisti, ko smo si za izdelavo pos-

tavili rok september ali vsaj oktober. Raz-

prave, obilo vpra‰anj projektantov in poskusi iz-

vedbe praktiãnih primerov po prvi verziji priroãni-

ka v zaãetku septembra, so privedli do nujnosti

ponovnega usklajevanja z MOP, vse to pa do neka-

terih novih re‰itev in premaknitve roka dokonãne

izdaje.

Priroãnik ima namen pojasniti nekatera doloãila

Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji (UL

‰t. 66/18. 6. 2004) in pokazati, kako jih je v praksi

smiselno izpolniti. Prvotni osnutek je nosil delovni

naslov “Navodila za praktiãno uporabo Pravil-

nika …”, kar pa se je izkazalo za preveã zavezujoãe.

Moramo se zavedati, da gre za priroãnik, ki ga je

pripravila IZS (velja tudi za ZAPS, ki je delo sprem-

ljala), v katerem smo posku‰ali v nekaterih dvomlji-

vih primerih in v primerih, ki jih pravilnik ne obrav-

nava, dobiti mnenje MOP in se z njim uskladiti v

najveãji moÏni meri. Ne gre pa za uradni dokument,

ki bi dopolnjeval ali spreminjal pravilnik. Smisel pri-

roãnika tudi ni, da bi polemiziral z nekaterimi re‰it-

vami pravilnika, za katere ‰e vedno mislimo, da so

neustrezne, preveã birokratske in nepremi‰ljene. S

priroãnikom smo posku‰ali zahteve pravilnika na

ãim bolj smiselni ravni (a ‰e v mejah doloãil pravil-

nika) preliti v praktiãne primere.

Prav gotovo bodo uporabniki priroãnika na‰li ‰e

vrsto vpra‰anj, na katera nismo ponudili odgovo-

rov v priroãniku. Zato bomo ta priroãnik obãasno

dopolnjevali, morda tudi spreminjali. Za va‰a vpra-

‰anja in mnenja se vam Ïe danes vnaprej zahva-

ljujemo. Ne delamo si prevelikih utvar, a morda bo

delo na podlagi tega priroãnika spodbudilo tudi

nekaj nujnih popravkov pravilnika, ãe ne celo zako-

na.

Priroãnik ni imel ambicije, da bi v enem mahu re‰i-

li vso problematiko, ki obsega tako oblikovni kot

vsebinski del pri pripravi projektne in tehniãne

dokumentacije. Zato smo sedaj dokonãani del

poimenovali s podnaslovom »I. del – Oblikovanje

projektne in tehniãne dokumentacije«. Torej gre

predvsem za priroãnik, ki bo povedal, kako izpol-

njujemo zahteve po strukturiranju projekta, kako

ga zloÏimo v posamezne mape, kdo kje podpisuje,

kak‰na naj bi bila naslovna stran, kak‰ne glave

risb in podobno. Vsebinski del bi, poleg Ïe defini-

ranega v pravilniku, moral pojasniti za praktike ‰e

kak‰ne vsebine, npr. kako izpolniti doloãila o vpliv-

nih podroãjih, kako naj poteka revizija projektne

dokumentacije, kako dejansko izpolniti zahteve

prilog o pridobivanju soglasij, posebej pri linijskih

objektih, itd. Torej naj bi temu prvemu delu po

potrebi sledili ‰e drugi tematski sklopi.

Priroãnik se ni mogel izogniti ponavljanju nekate-

rih doloãil pravilnika in njihovemu komentiranju,

zato je priroãnik neke vrste komentar k pravilniku

s praktiãnimi primeri. Ni pa priroãnik sledil struk-

turi in posameznim ãlenom pravilnika, paã pa je za

osnovo vzel dejstvo, kako mora projektant pri-

praviti posamezne sestavne dele projektne doku-

mentacije. Tako priãenja priroãnik z odgovorom

na vpra‰anje »kaj je mapa«, nadalje obravnava

strukturo projekta, obdela zunanjo stran (»platni-

ce«) mape, v kateri je zloÏene dokumentacija.

Nato obravnava naslovno stran in druge sestavine

vodilne mape in tako naprej. Med drugim podaja

odgovore na razne mejne primere. Pri tem pa ima

v mislih tako re‰itve pri enostavnih projektih, kjer

z doloãili pravilnika laÏje shajamo, kot v primerih

kompleksnej‰ih projektov, kjer je bilo nujno uvesti

nekaj dodatnih re‰itev in celo nekaj terminov, ki

jih pravilnik ne pozna. Priroãnik ima poleg komen-

tarjev in primerov tudi ‰tevilne primere izpolnje-

nih sestavin v Prilogah. Posku‰a tudi na tehni‰ko

prijaznej‰i naãin s tabelami in organigrami poja-

sniti nekatera doloãila. Tako je nastal precej obse-

Ïen priroãnik, morda glede na osnovno zamisel in

cilje preobseÏen. Delo in razgovori, tako z uporab-

niki kot z MOP, pa so prina‰ali vedno nove potrebe

po pojasnjevanju. Tako smo celo poglavje posvetili

strukturiranju projekta, predvsem odgovoru, kako

ravnati, kadar imamo veã naãrtov ali delov naãrta

ene stroke: kako jih oznaãevati, kako imenovati,

kako podpisovati. Posebej smo se ukvarjali tudi s

pojasnjevanjem uporaba pojma »mapa«. Pojasnili

smo nekatere re‰itve v tehniãni dokumentaciji, ki

so na »robu« doloãil pravilnika.

Namen izdelave priroãnika ni bil priprava direkt-

nih vzorcev posameznih sestavin, saj so tudi vzor-

ci iz pravilnika le vzorci, ki govore o tem, katere

podatke in v kak‰nem vrstnem redu se mora vpi-

sovati. Torej ne gre za direktne formularje. Obli-

kovanje je stvar projektantov, saj lahko po svoji

presoji ‰e kak‰en podatek dodajo. V kolikor se bo

pokazala potreba, da se vsaj nekaj tega izda tudi v

obliki predlog, ki bi jih uporabniki direktno presne-

li s spletne strani, bomo o tem razmislili in posku-

‰ali re‰iti tudi to.

Îelimo in upamo, da bo Priroãnik za pripravo pro-

jektne in tehniãne dokumentacije v pomoã projek-

tantom, pa tudi revidentom in investitorjem. Prak-

sa bo verjetno pokazala ‰e na druge moÏne re‰i-

tve in nere‰ena vpra‰anja. Tudi MOP bo verjetno

imel v praksi ‰e kak‰no mnenje, za katerega ni

nujno, da bo vedno enako re‰itvam iz priroãnika.

Tudi ãe bo tako, je cilj izdelave takega priroãnika

doseÏen: pomoã na‰im ãlanom pri njihovem delu

in njihovo izobraÏevanje. Zato bomo po izdaji tega

priroãnika izvedli ‰e izobraÏevanje, kjer se bomo

lahko o re‰itvah, novih idejah in vpra‰anjih ‰e

posebej pogovorili.

AKTUALNO - PROJEKTNA IN  TEHNIâNA DOKUMENTACIJA IN  GEODETSKI  NAâRTI

Priroãnik za pripravo projektne in
tehniãne dokumentacije je pripravljen

Ivan LEBAN, univ.dipl.inÏ.el.
Komisija za sistemske zakone



MATIâNA SEKCIJA GRADBENIH
INÎENIRJEV

V EU IZGUBI ÎIVLJENJE V

GRADBENI·TVU VSAKO LETO OKOLI

1.300 DELAVCEV, HUDO SE JIH

PO·KODUJE OKOLI 850.000

VSAKOLETNI EVROPSKI TEDEN

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

ORGANIZIRA EVROPSKA AGENCIJA ZA

VARNOST PRI DELU S SEDEÎEM V

BILBAU, KI SI S SVOJIM DELOM

PRIZADEVA ZA VARNEJ·A, BOLJ

ZDRAVA IN BOLJ PRODUKTIVNA

DELOVNA MESTA V EVROPI. S SVOJO

MREÎO NACIONALNIH KONTAKTNIH

TOâK USMERJA RAZVOJ, ZBIRA,

ANALIZIRA IN RAZ·IRJA INFORMACIJE

IN S TEM IZBOLJ·UJE POLOÎAJ

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V

EVROPI.

moÏni meri sledili Uredbi o uvedbi in uporabi

enotne klasifikacije vrst objektov in o doloãitvi

objektov drÏavnega pomena (Uradni list RS, ‰t.

33/2003). V tej uredbi predpisana klasifikacija

temelji in je izvedena iz enotne klasifikacije

objektov z naslovom Classification of Types of

Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski

uniji. Poleg tega je popolna doloãitev vseh

objektov in pojavov, ki se lahko prikazujejo na

geodetskem naãrtu, nemogoãa. Tak‰en kljuã bi

bil preobseÏen in nepregleden, pa kljub vsemu

‰e ne bi zajel vseh objektov. Zaradi tega obrav-

navani topografski kljuã ne more predstavljati

in tudi ne predstavlja edinega moÏnega ali celo

popolnega nabora vsebine, ki se lahko prikaÏe

na geodetskem naãrtu. Konãna odloãitev o gos-

toti vsebine in naãinu prikaza je ‰e vedno odvi-

sna od izdelovalca – odgovornega geodeta, ki bo

glede na namen geodetskega naãrta strokovno

odloãil o primerni vsebini in obliki in s podpisom

ter z navedbo v certifikatu geodetskega naãrta

za izdelek tudi strokovno odgovarjal.

Geodetska uprava RS je zaloÏila in izdala novi

Topografski kljuã v obliki tiskane publikacije. So-

dobna tehnologija pa danes omogoãa veã, zato

je priloga tokratne ‰tevilke NOVO v IZS tudi zgo-

‰ãenka, ki poleg Pravilnika o geodetskem naãrtu

in Topografskega kljuãa vsebuje tudi primere

tipiãnih geodetskih naãrtov z obrazcem certifi-

kata. 

Zaradi priãakovanih sprememb in dopolnitev na-

bora topografskih znakov v prihodnosti bo naj-

brÏ prav digitalna razliãica tista, prek katere se

bomo lahko hitreje odzivali na spremembe in bo

hitreje doÏivljala posodobitve vsebine kot pa

tiskana publikacija.

Zgo‰ãenka, ki je pred vami, je torej eden od

prvih korakov, s katerimi Matiãna sekcija geode-

tov sku‰a zagotavljati vi‰jo kakovost storitev

odgovornih geodetov ob hkratnih niÏjih stro‰kih

dela. Osnovni motiv za tak‰ne aktivnosti je stan-

dardizacija geodetskih izdelkov, ki omogoãa tip-

ske izdelke in avtomatizacijo procesov, in ne

poveãanje obremenitve zaposlenih. Zato upamo,

da bo ta zgo‰ãenka dosegla svoj namen – kot

pripomoãek bo olaj‰ala posameznim geodetom

odloãitev o vsebini prikaza in s tem poenostavi-

la izdelavo geodetskega naãrta. Verjamemo pa

tudi, da bo hkrati dosegel doloãeno stopnjo

standardizacije in poenotenja geodetskih izdel-

kov in s tem tudi prepoznavnost geodezije kot

urejene stroke.

8 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 03/2004

nadaljevanje s strani 6f
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IZ DELA MATIâNIH SEKCIJ

Evropski teden varnosti 
in zdravja pri delu

L
eto‰nji Evropski teden varnosti in zdravja

pri delu bo potekal od 18. do 22. oktobra 2004

z naslovom (V)GRADIMO VARNO(ST) in bo

posveãen gradbeni‰tvu, saj v EU izgubi Ïivljenje v

tej dejavnosti vsako leto okoli 1.300 delavcev in se

jih hudo po‰koduje okoli 850.000. Poleg tega so

pri gradbenih delih delavci izpostavljeni tve-

ganjem, ki pripeljejo do zdravstvenih okvar, kot so

azbestoza, boleãine v hrbtenici, vibracijska bole-

zen (sindrom belih prstov), koÏne razjede zaradi

uporabe cementa.

Gradbeni‰tvo je ena od najpomembnej‰ih dejavno-

sti v EU, saj zaposluje veã kot 12 milijonov ljudi z

letnim prometom veã kot 900 milijard evrov na

leto. Kljub temu je stanje na podroãju varnosti in

zdravja pri delu v tej dejavnosti slabo: pogostnost

nezgod pri delu je dvakrat veãja od povpreãja v

gospodarstvu EU. Z zniÏanjem velikega ‰tevila

nezgod pri delu in z delom povezanih bolezni bi

lahko EU v tej panogi prihranila 75 milijard evrov

letno, da ne omenjamo ãlove‰kega trpljenja.

Za re‰evanje tega vpra‰anja niso odgovorne samo

gospodarske druÏbe; to je dolÏnost vsakega ude-

leÏenca v tej dejavnosti, vkljuãno z arhitekti, pro-

jektanti, inÏenirji in drugimi. ·tevilne nezgode na

gradbi‰ãih so posledic odloãitev, sprejetih Ïe pred

zaãetkom gradbenih del. âeprav je bil v preteklih

letih na tem podroãju doseÏen napredek, zahvalju-

joã tesnemu sodelovanju med delodajalci, delavci

in drugimi sodelujoãimi, pa ostaja ‰e veliko moÏ-

nosti za izbolj‰anje.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu je

informativna kampanja, ki bo vkljuãevala ‰tevilne

aktivnosti za ‰irjenje vedenja o kljuãnih teÏavah in

re‰itvah pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri

delu v dejavnosti gradbeni‰tva. Podprta bo z vrsto

informacij v tisku in na medmreÏju, spremljalo jo

bo na tisoãe prireditev v enaintridesetih evropskih

drÏavah. Prireditve bodo obsegale vse od spodbu-

janja usposabljanja in promocijskih kampanj do

seminarjev in delavnic. Sestavni del te kampanje

je Evropsko tekmovanje za priznanje »Dobra pra-

ksa na podroãju varnosti in zdravja pri delu 2004«,

ki je namenjeno tistim gospodarskim druÏbam in

organizacijam, ki so najbolj uspe‰no re‰ile vpra‰a-

nje varnosti in zdravja pri delu v gradbeni‰tvu.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je

objavila nateãaj za podelitev pete Evropske nagra-

de za dobro prakso na podroãju varnosti in zdrav-

ja pri delu. Nagrada 2004 bo podeljena gospodar-

skim druÏbam in organizacijam, ki so na izreden

ali inovativen naãin prispevale k prepreãevanju

tveganj v dejavnosti gradbeni‰tva. Cilj nagrade je

vsem evropskim delodajalcem in delavcem s kon-

kretnim primerom prikazati, kak‰ne so koristi

upo‰tevanja dobrih praks na podroãju varnosti in

zdravja pri delu. Primeri dobre prakse so v praksi

uporabljene re‰itve v zvezi s prepreãevanjem iz-

postavljenosti delavcev tveganjem pri gradbenih

delih. Predlogi morajo vsebovati prikaz dobrega

upravljanja (managementa) s poudarkom na izjavi

o varnosti z oceno tveganj, uresniãevanju ukre-

pov, ki izhajajo iz ocene tveganj, ter na uspe‰nem

prepreãevanju tveganj za delavce.

V Sloveniji vodi organizirane dejavnosti Nacional-

na mreÏa za sodelovanje z Evropsko agencijo za

varnost in zdravje pri delu, ki deluje pri Ministr-

stvu za delo, druÏino in socialne zadeve (MDDSZ),

v katero so vkljuãeni vladni predstavniki in pred-

stavniki socialnih partnerjev ter strokovne javno-

sti. Na MDDSZ je tudi sedeÏ slovenske kontaktne

toãke, kjer je mogoãe dobiti informacijsko in pro-

mocijsko gradivo v slovenskem jeziku. Nacionalna

mreÏa je ob tej priloÏnosti izdelala svoj program

dela, ki obsega izvedbo vseh tistih akcij v Slo-

veniji, ki jih Ïe predvideva program Evropskega

tedna varnosti in zdravja pri delu. Tako je MDDSZ

objavilo nateãaj za nacionalno tekmovanje za pri-

znanje »Dobra praksa na podroãju varnosti in

zdravja pri delu 2004« in je sprejemalo prijave za

tekmovanje do 9. maja 2004. Dobitnik slovenskega

priznanja bo predstavljen Evropski agenciji in bo

kandidiral za Evropsko nagrado za dobro prakso.

V Nacionalni mreÏi sodeluje s svojim predstavni-

kom Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

(MOP) kot tisto resorno ministrstvo, ki je pristojno

dr. Miroslav PREGL, univ. dipl. inÏ. grad., sekretar
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za graditev in sistem prostora

za prostorske in gradbene zadeve. Zato s svojimi

ukrepi, to je predvsem s predpisi s tega podroãja,

tudi vpliva na varnost in zdravje pri graditvi. Pri

tem loãimo dve vrsti ukrepov. Prva vrsta je tista,

ki zadeva pripravo in samo izvajanje gradbenih

del in jo lahko oznaãimo z obliko naslova tedna

GRADIMO VARNO. To podroãje sicer urejajo tudi

drugi predpisi s podroãja varnosti in zdravja pri

delu. PridruÏuje se jim Zakon o graditvi objekta

(ZGO-1) s svojimi podzakonskimi akti, npr. Pravil-

nikom o projektni in tehniãni dokumentaciji in

Pravilnikom o naãinu oznaãitve in organizaciji ure-

ditve gradbi‰ãa … Ti predpisi govorijo o obvezno-

stih s tega podroãja pri projektiranju, ob zaãetku

izvajanja del in o obveznostih izvajalcev.

Druga vrsta ukrepov pa je tista, ki jih lahko oznaãi-

mo kot uresniãevanje poziva VGRADIMO VARNOST.

Moramo poudariti, da je uresniãevanju tega poziva

namenjen velik del vsebine ZGO-1 in veãine drugih

predpisov, ki jih pripravlja ali jih je sprejel MOP.

Tako je v ZGO-1 zapisano, da je v javnem interesu,

da imajo objekti bistvene lastnosti. Med bistvene

lastnosti pa je uvr‰ãena zanesljivost objektov. To

pa pomeni, da morajo biti varni med gradnjo in po

njihovem dokonãanju in da morajo pri uporabi

zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop,

vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih

ovir. Gradbeni tehniãni predpisi pa ‰e podrobneje

doloãajo njihove tehniãne znaãilnosti tako, da

objekti glede na svoj namen izpolnjujejo eno, veã

ali vse bistvene zahteve. V bistvenih zahtevah so

zajeti vsi vidiki varnosti, ki jih je potrebno predvi-

deti pri projektiranju in jih vgraditi v objekte. O

teh vpra‰anjih bo MOP organiziralo posebno okro-

glo mizo.

Mnoge informacije lahko najdejo tisti, ki se ‰e

posebej ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu,

na spletni strani Evropske agencije za varnost pri

delu s sedeÏem v Bilbau:

http://ew2004.osha.eu.int
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Projektiranje, vgradnja in
vzdrÏevanje sprinklerskih
sistemov v Sloveniji

mag. Ale‰ GLAVNIK, univ. dipl. inÏ. str., EUR ING

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV
TEHNOLOGOV IN DRUGIH
INÎENIRJEV

·
e posebej obãutljivo je podroãje aktivne

poÏarne za‰ãite, kamor spadajo tudi sprin-

klerski sistemi, in tem sem v nadaljevanju

namenil nekaj besed. Na podroãju sprinklerskih

sistemov v Sloveniji do nedavnega nismo imeli

lastnih smernic, navodil ali priporoãil in posledica

tega je bila, da se je vsak paã zna‰el po svoje. S

sprejetjem novega standarda se tudi na to

podroãje v EU vna‰a veã enotnosti in reda.

Smernice za projektiranje
sprinklerskih sistemov 
Za naãrtovanje sprinklerskih sistemov se je v pre-

teklosti uporabljalo precej smernic, ki so jih loãe-

no izdajale drÏave dana‰nje EU, ZDA in druge drÏa-

ve. Na podroãju Slovenije so se zadnja leta upo-

rabljale preteÏno nem‰ke (VdS 2092) in ameri‰ke

smernice (NFPA 13). Smernice ima tudi zdruÏenje

evropskih zavarovalnic, poznamo jih pod oznako

CEA (Comité Européen des Assurances).

Zaradi poenotenja skupnega evropskega trga na

podroãju zavarovalni‰tva je septembra 1995 nasta-

la smernica CEA 4001. Nem‰ko zdruÏenje VdS (kra-

tica za “Verband der Sachversicherer”, veã infor-

macij dostopnih na www.vds.de) jo je privzelo kot

osnutek leta 2000, s 1. 1. 2003 pa je zaãela veljati v

obliki “VdS CEA 4001 – Sprinkleranlagen, Planung
und Einbau”. Priljubljena in vsem dobro poznana

smernica VdS 2092 je tako prenehala veljati in se

veã ne sme uporabljati s 1. 1. 2003, pa vendar tega

mnogi projektanti v Sloveniji ‰e danes ne vedo.

Avgusta 2003 je bil sprejet v Evropi, decembra

2003 pa ‰e v Sloveniji, novi evropski standard SIST

EN 12845 – Vgrajene naprave za ga‰enje –

Avtomatski sprinklerski sistemi – Projektiranje,

vgradnja in vzdrÏevanje, ki je letos doÏivel Ïe prvi

popravek. Standard ima skupno 175 strani in je

eden najobseÏnej‰ih.

Uporaba standarda “SIST EN
12845”
Standard SIST EN 12845 je v Sloveniji sprejel SIST

TC-APZ (Tehniãni komite za aktivno poÏarno za‰ãi-

to pri Slovenskem in‰titutu za standardizacijo) in

je Ïe privzet kot nacionalni standard. To pa v skla-

du z veljavno zakonodajo pomeni, da je njegova

uporaba postala skoraj obvezna. Nadaljnja upora-

ba ostalih smernic (NFPA 13, CEA 4001 itd.) pri pro-

jektiranju, izvajanju in atestiranju je tako postala

vpra‰ljiva iz veã razlogov.

Zamisliti se morajo investitorji, saj poÏarno zava-

rovanje novega objekta pri kateri koli evropski

zavarovalnici verjetno v prihodnje ne bo veã

mogoãe oz. bo vsaj oteÏeno, ãe bo novi objekt

zgrajen po smernicah NFPA 13 ali katerih drugih

smernicah, napisanih izven EU. To pa poslediãno

pomeni veliko odgovornost za tiste projektante

sprinklerskih sistemov in poÏarne varnosti, ki tega

standarda SIST EN 12845 iz njim znanih razlogov

(npr. nepoznavanje, prestroge zahteve glede na

NFPA 13 itd.) ne bodo uporabljali.

Ker je Slovenija majhna drÏava, se seveda pojavi

problem razumevanja tega standarda, saj ni napi-

san v sloven‰ãini. MoÏno ga je dobiti v angle‰ãini,

nem‰ãini in franco‰ãini. V sloven‰ãino je preveden

le naslov. Na SIST (Slovenski institut za standardi-

zacijo) pravijo, da za prevode ni denarja, na Minist-

rstvu za okolje, prostor in energijo, ki sprejema

zakonodajo s podroãja graditve objektov, pa so

mnenja, da mora sredstva za prevode zagotavljati

Ministrstvo za gospodarstvo, pod katerega spada

SIST, vendar pa Ministrstvo za gospodarstvo za te

prevode nima na razpolago ustreznih sredstev iz

proraãuna. Ministrstvo za obrambo, kamor spada

podroãje varstva pred poÏarom in tudi nadzor po

Zakonu o varstvu pred poÏarom, pa ne vidi nobe-

nega problema v tem, da so standardi napisani v

tujih jezikih. Toliko o funkcioniranju na‰e drÏave

na tem podroãju.

Zakaj pa mora biti tak‰en standard, ki podaja zah-

teve za naãrtovanje, vgradnjo in vzdrÏevanje,

sploh preveden? Saj se vsi uãimo v ‰oli vsaj enega

izmed treh jezikov, v katerem izhajajo vsi standar-

di v EU (angle‰ko, nem‰ko, francosko)? Stvari se

seveda zapletejo Ïe pri iskanju odgovornosti,

NA PODROâJU POÎARNE VARNOSTI JE V

SLOVENIJI STANJE PREJ SLABO KOT DOBRO.

UGOTAVLJAMO, DA SICER IMAMO SPREJET

ZAKON O VARSTVU PRED POÎAROM, KJER

JE OMENJENA TUDI AKTIVNA POÎARNA

ZA·âITA, VENDAR PA NI SKORAJ NOBENIH

PODZAKONSKIH AKTOV ALI TEHNIâNIH

SMERNIC, KAR JE IZJEMNO SLABO Z VIDIKA

VARSTVA PRED POÎAROM. POSLEDICA TEGA

JE, DA SO PROJEKTANTI PRISILJENI

UPORABLJATI TUJE SMERNICE, KI PA JIH NE

POZNAJO V CELOTI. TEMNA PLAT TE

ZGODBE PA SO NATO ·E IZVAJALCI

SPRINKLERSKIH SISTEMOV (IN NJIHOVI

ODGOVORNI VODJE POSAMEZNIH DEL), KI

NIMAJO OPRAVLJENIH TEâAJEV IN

PRIDOBLJENIH POOBLASTIL, KOT JE TO ÎE

VRSTO LET OBVEZNO V EU IN V DRUGIH

RAZVITIH DRÎAVAH.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ



03/2004 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 11

predvsem na sodi‰ãu, ko se ugotavlja, da je pro-

jektant podal izjavo, da je “upo‰teval standard”,

kar pomeni, da ga je upo‰teval “v celoti”. Podobne

izjave dajo nato ‰e izvajalec in nadzorni, pri tem

pa dvomim, da ga sploh kdo od teh udeleÏencev v

postopku graditve povsem razume. In ko izvede-

nec iz tujine (npr. poobla‰ãenec iz VdS) ugotovi,

da so projekti in izvedba v nasprotju z “upo‰teva-

no” smernico, nastopijo teÏave za vse udeleÏence.

Pooblastila (licence) in
usposabljanje
V tujini je obvezno usposabljanje in pridobitev

ustreznih certifikatov za delo na podroãju

aktivne poÏarne za‰ãite, kamor spadajo poleg

sprinklerskih sistemov ‰e sistemi za vodno meglo,

ga‰enje s peno, plini, pra‰ki, javljanje poÏara itd.

Imeti ustrezno izobrazbo in biti odgovorni projek-

tant so le zaãetni pogoji. Poleg tega je treba

opraviti ‰e ustrezno izobraÏevanje in pridobiti

certifikate tako za naãrtovanje in nadzor kot za

izvajanje sprinklerskih sistemov. In ti certifikati ne

veljajo veãno, kot to velja za strokovne izpite v

Sloveniji, treba jih je obnavljati vsakih nekaj let.

V Sloveniji pa je vse prepu‰ãeno prostemu trgu,

kjer seveda uspevajo le najcenej‰i – saj je tak‰en

pogled slovenskih investitorjev, predvsem pa

drÏave. Pri nas se za sprinklerske sisteme odloãajo

zato, ker potem ni treba izvesti toliko poÏarnih

sektorjev, kar pomeni manj poÏarnih loãitev (ni

poÏarnih sten, poÏarnih vrat, poÏarnih loput itd.),

ali celo izvesti poÏarnega javljanja, kar vse poceni

gradnjo. Sprinklerski sistem, ki je tako le “nadome-

stek” za veãje ‰tevilo poÏarnih sektorjev, mora biti

narejen ãim ceneje, zato ga izvajajo razni vodovo-

dni instalaterji, ki znajo sicer dobro montirati

vodovodne in ogrevalne instalacije, ni pa nobene

garancije, da znajo vgrajevati tudi sprinklerske

sisteme. In kdo je v Sloveniji sploh zadolÏen za

ustrezno poÏarno varnost v javnih objektih?

Za sprinklerske sisteme velja, da mogoãe nikoli ne

bomo vedeli, ali so bili sprojektirani pravilno ali pa

ne, saj bodo delovali le v primeru poÏara, medtem

ko bomo pri ostalih instalacijah hitro opazili vse

veãje napake v delovanju (neustrezna temperatu-

ra v prostoru, prepih zaradi prezraãevanja in kli-

matizacije, ‰umenje v cevovodih itd.). Zato si je

treba za naãrtovanje in izvajanje tak‰nih sistemov

pridobiti dodatna pooblastila in vgrajevati ele-

mente in naprave z ustreznimi atesti oz. certifika-

ti priznanih in‰titucij.

In da ne bo kdo mislil, da pretiravam. Vsako leto

(zadnji ogled je bil v zaãeteku novembra 2004 v

Kranju) si v okviru razvojno raziskovalne naloge

“PoÏarnovarnostna in stro‰kovna analiza izvede-

nih ukrepov poÏarnega varstva, kjer se zbirajo

ljudje”, ki jo izvaja podjetje CPZT, PoÏarni inÏe-

niring, ogledamo veãje ‰tevilo zahtevnih objektov

(hipermarketi, veletrgovine, bolni‰nice, ‰ole itd.)

in Ïe vrsto let ugotavljamo sledeãe:
■ bazeni vode za ga‰enje so tudi do 40% pre-

majhni,
■ v regalnih skladi‰ãih so “pozabili” na sprinkler-

je med regali,
■ sprinklerske glave so polepljene z za‰ãitnimi

trakovi pleskarjev ali pobeljene,
■ ãrpalke za vodo nimajo poÏarnih certifikatov,
■ v projektu PID (projekt izvedenih del) so v dolo-

ãenih prostorih sprinklerji sicer narisani, dejan-

sko pa sploh niso izvedeni,
■ rezervno napajanje z dizel agregati deluje le 15

minut, potem pa se agregat zaradi neustrezne-

ga dovoda zraka pregreje,
■ na mejah poÏarnih sektorjev ni poÏarnih loput itd.

Pregledovanje vgrajenih sistemov
aktivne poÏarne varnosti
Pa vendar so “izvedenci”, ki jim v Sloveniji pravi-

mo “pregledniki” (po Pravilniku o pregledovanju in
preizku‰anju vgrajenih sistemov aktivne poÏarne
za‰ãite) in ki so zadolÏeni za izdajo potrdil o ustre-

znosti sistemov, izdali potrdila, in‰pektorji za var-

stvo pred naravnimi in drugimi nesreãami pa na

tehniãnem pregledu niso imeli pripomb. Kdo sedaj

slepi koga, da je v Sloveniji na podroãju poÏarnega

varstva vse urejeno?

V praksi se tako veãkrat zgodi, da se pri istem

objektu sreãamo z uporabo razliãnih smernic, na

primer nem‰kih VdS 2092 za instalacijo sprinkler-

ske mreÏe in ameri‰kih NFPA 13 za direktno prik-

ljuãitev na vodovodno omreÏje. Tak‰en pristop

seveda ni ustrezen in vpra‰anje je, kako bi vse

delovalo v primeru dejanskega poÏara. Predvsem

pri doloãitvi potrebnega vodnega vira se Ïe nekaj

let v Sloveniji uporablja (bolje reãeno izrablja)

ameri‰ka smernica NFPA 13, ki v veãini primerov

dovoljuje prikljuãitev direktno na vodovodno

omreÏje, kar izrabljajo tako projektanti kot tudi

investitorji. Pri tem pa pozabljajo, da je smernica

NFPA 13 napisana za razmere v ZDA, kjer je obiãaj-

ni tlak v omreÏju med 8 in 12 bari, nikoli pa ne

pade pod 5 barov. Pri nas v Sloveniji pa je redko-

kje primer, da nam distributer zagotavlja tlak vsaj

5 barov, da o pretokih raje ne govorimo.

Zakljuãek
Îe v kratkem bo nekdo moral poskrbeti, da bodo

tudi slovenski projektanti, nadzorniki, izvajalci

in pregledniki ustrezno izpopolnili svoja znanja

na podroãju sprinklerskih sistemov, saj se vsako

leto na novo zgradi veliko ‰tevilo hipermarketov,

vse veã je tudi ostalih zahtevnih objektov. Od

drÏave pa vsi priãakujemo, da bo priãela delati red

tudi na tem podroãju, saj je kvaliteta vgrajenih

stabilnih naprav za ga‰enje predvsem v javnem

interesu. Le na ta naãin bo namreã moÏno tudi v

praksi uresniãevati naãela varstva pred poÏarom,

ki so tako lepo zapisana v Zakonu o varstvu pred

poÏarom.

Od decembra 2003 se od projektantov sprin-

klerskih sistemov priãakuje, da bodo za naãr-

tovanje uporabljali le ‰e standard SIST EN

12845. In mogoãe se nam z zdruÏenimi moãmi

vendarle posreãi, da bomo zanj v prihodnje zago-

tovili sredstva tudi za prevod v sloven‰ãino. Kot

predsednik SIST TC APZ se za to trudim Ïe od

decembra 2003.
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Pravilnik o javnih
nateãajih

prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ.dipl.inÏ.grad.
Predsednik Komisije za nateãaje

KOMISIJA ZA NATEâAJE

UDELEÎENCI PRI UREJANJU PROSTORA IN

GRADITVI OBJEKTOV ÎELIJO, DA BI BILE

ZGRADBE PRIMERNO UME·âENE V PROSTOR

IN KAR NAJBOLJE ZGRAJENE. ZAVEDAJO SE

TUDI, DA SO DOBRE RE·ITVE LE TISTE, KI SO

CELOVITE. ZATO SE NPR. DOBRO

OBLIKOVANA STAVBA, ZGRAJENA NA ZANJO

NEPRIMERNEM MESTU, NE MORE ·TETI ZA

DOBRO RE·ITEV. NA SPLO·NO TUDI VELJA,

DA JE JAVNI NATEâAJ NAJBOLJ·A POT DO

DOBRE RE·ITVE.

Z
aradi na‰tetega je tudi slovenski zakon o

graditvi objektov predvidel javni nateãaj kot

eno izmed moÏnosti za pridobitev projektne

dokumentacije. Zakon doloãa, da bo minister, pri-

stojen za prostorske in gradbene zadeve, izdal

pravilnik o nateãajih, s katerim bo doloãeno, za

katere zgradbe je javni nateãaj obvezen ter

podrobnosti o pripravi in izvedbi javnih nateãajev.

Ta pravilnik je bil pod imenom Pravilnik o javnih

nateãajih za izbiro strokovno najprimernej‰ih

re‰itev prostorskih ureditev in objektov objav-

ljen 7. 10. 2004 v Uradnem listu ‰t. 108.

Pravilnik je obseÏen. V Uradnem listu obsega 18

strani in ima kar 80 ãlenov. Vsebuje ‰tevilne po-

drobne doloãbe, ki bodo udeleÏencem v nateãaj-

nem postopku omogoãale enotno ravnanje. Vpra-

‰anje pa je, ali pravilnik omogoãa ali celo zagotav-

lja celovitost re‰itev, izbranih v nateãajnem

postopku?

V prvem odstavku 12. ãlenu pravilnika, ki ureja pri-

stojnost poklicnih zbornic, je doloãeno, da je ZAPS

pristojna, ãe se pripravlja javni nateãaj s podroãja

urejanja prostora ter arhitekturnih in krajinsko-

arhitekturnih re‰itev (kar je v skladu z ZGO-1) in ãe

je pri nameravanem objektu pomembno njegovo

ume‰ãanje v prostor ter oblikovne oziroma estet-

ske lastnosti njegove zunanj‰ãine (kar dodatno

doloãa pravilnik).

IZS je pristojna za nateãaje s podroãje gradbeni‰-

tva, strojni‰tva, elektrotehnike, telekomunikacij in

geotehnologije ter tehnolo‰kih podroãij, ki so v

zvezi z graditvijo objektov (ZGO-1 govori o nateãa-

jih s podroãja gradbenih in drugih inÏenirskih re‰i-

tev) in ãe so za izvedbo del pri nameravanem

objektu pomembne tehniãne oziroma tehnolo‰ke

re‰itve (kar dodatno doloãa pravilnik).

Z omenjenimi dodatnimi doloãbami pravilnik ‰e

bolj kot ZGO-1 deli stroke, ki sodelujejo pri graditvi.

V drugem odstavku 12. ãlena pravilnika je sicer

doloãeno, da se morata obe zbornici na skupnem

koordinacijskem telesu dogovoriti za pristojnost v

primerih, ãe se pripravlja javni nateãaj z vseh prej

navedenih podroãij, toda taki primeri so po pravil-

niku glede na vrstni red doloãb izjemni.

Glede na to, da v praksi ni ne prostorskih re‰itev,

ne re‰itev za objekte, kjer ne bi bile pomembne

vse ali vsaj veãina v 12. ãlenu pravilnika omenjenih

re‰itev, lahko ugotovimo, da bo celovitost re‰itev

odvisna predvsem od sposobnosti dogovarjanja

obeh zbornic oziroma ozave‰ãenosti naroãnikov

nateãajev, kadar se zbornici ne bosta uspeli pra-

voãasno odzvati na njegov poziv za sodelovanje

oz. v roku skleniti pogodbe za pripravo in izvedbo

nateãaja.

Pravilnik torej ne zagotavlja celovitosti bodoãih

re‰itev, jo pa omogoãa.
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IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN

Spremembe besedila tarifnih
pogojev za projektantske
storitve (TPPS),
ki ga je skup‰ãina zbornice sprejela 16. 3. 2004

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

PROJEKTNA SKUPINA ZA TARIFNE
POGOJE

SKUP·âINA INÎENIRSKE ZBORNICE JE NA

SEJI 16. 3. 2004 SPREJELA PREDLOG

TARIFNIH POGOJEV ZA PROJEKTANTSKE

STORITVE POD POGOJEM, DA SO TO

PRIPOROâENE TARIFE, DOKLER NISO

POTRJENE OD VLADE RS (SKLEP ·T. 156).

NADALJE JE SKUP·âINA 16. 3. 2004 S

SKLEPOM ·T. 159 POOBLASTILA PROJEKTNO

SKUPINO ZA TARIFNE POGOJE, DA IZVAJA

NADALJNJA NEBISTVENA USKLAJEVANJA Z

DRÎAVNIMI ORGANI TER POSLEDIâNE

NEBISTVENE KOREKCIJE BESEDILA VSE DO

SPREJEMA NA VLADI RS.

Tak sklep sta skup‰ãini sprejeli predvsem iz na-

slednjih razlogov:
■ V ãasu sprejetja TPPS ‰e ni bil sprejet Pravilnik

o projektni in tehniãni dokumentaciji (PPTD)

(UL RS ‰t. 66/2004), ki je zaãel veljati 3. 7. 2004,

zato se je vnaprej vedelo, da bo preverjanje in

uskladitev TPPS z novim pravilnikom treba ‰e

izvesti.
■ V marcu 2004 je bil sprejet tudi novi Pravilnik o

poÏarni varnosti v stavbah, ki zaãne veljati ob

koncu tega leta in ga je bilo treba upo‰tevati.

Tako je Projektna skupina za pripravo TP po zadol-

Ïitvi iz prvega odstavka izvedla naslednje potreb-

ne dopolnitve in popravke:
■ popravljena je navedba kratic za vrste projek-

tov, kakr‰ni so v PPTD,
■ v tabelah vrst projektne dokumentacije so pri

vseh strokah navedene ‰tudije in elaborati, ki

so po PPTD obvezni sestavni del celotne PD,

■ razredi zahtevnosti PD (honorarni razredi) pri

arhitekturnih naãrtih stavb so bili v prvotnem

predlogu nekoliko vi‰ji, kot so navedeni v HOAI,

zato so bili popravljeni na nivo HOAI in ustre-

zno korigiran tudi tekst tega poglavja,
■ v ãlenih 68 do 72 je na osnovi doloãb PPTD na

novo obdelano poglavje »Posebni del projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja«,
■ na osnovi »Pravilnika o poÏarni varnosti v stav-

bah« je v ãlenih 164 do 170 vkljuãeno poglavje o

izdelavi ‰tudij poÏarne varnosti,
■ v ãasu izdelave primerjalnih analiz cen pro-

jektantskih storitev v sodelovanju z IREET se je

izkazalo za primerno, da se v danih okoli‰ãinah

nekoliko zniÏa urne postavke projektantov

(honorarje), kot je predlagano v preglednici v

nadaljevanju (urne honorarje se uporablja le v

primerih vrednotenja projektantske storitve po

porabi ãasa).

Urni honorarji, ki sta jih prvotno potrdili skup-

‰ãina IZS in ZAPS, so bili:

V predlogu TPPS za skup‰ãino IZS dne 19. 10.

2004 pa so bile predlagane naslednje urne

postavke:

Izvedeni so bili tudi oblikovni in pravopisni po-

pravki, ki pa niso vsebinske narave.

Poleg navedenega je MOP v svojem odpisu ‰t. 351-

00-442/200/S· z dne 8. 6. 2004 podal naslednje

pripombe na prvotni predlog TPPS:
■ da z gradbeno-tehniãnega vidika niso dosledno

popisane vse naloge projektantov pri izdelavi

projektne in tehniãne dokumentacije (mi‰ljen

predvsem urbanistiãni del kot posebni del pro-

jektne dokumentacije za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja),
■ da so postavljene cene za slovensko kupno moã

previsoke oziroma so na nivoju nem‰kih cen,

nem‰ka kupna moã pa je za 30% vi‰ja od slo-

venske,
■ da je besedilo s pravnega-nomotehniãnega vidika

na nekaterih mestih nepregledno in neurejeno.

Popravki in dopolnitve prvotnih TPPS so bili obrav-

navani na seji koordinacije predsednika IZS dne

2. 9. 2004, na kateri je bilo po razpravi ocenjeno,

da so nekateri popravki in dopolnitve, ki so bili

izvedeni zaradi navedenih novih pravilnikov in pri-

pomb MOP (iz drugega odstavka njegovega dopi-

sa), bistveni in zato je bil sprejet sklep, da se kori-

girano besedilo tarifnih pogojev zaradi bistvenih

vsebinskih dopolnitev posreduje v sprejem na

skup‰ãinah IZS in ZAPS. Sklepe koordinacije pred-

sednika z dne 2. 9. 2004 pa je obravnaval in potrdil

tudi UO IZS dne 30. 9. 2004.

Skup‰ãina IZS je na svoji seji dne 19. 10. 2004 pre-

dlagane dopolnitve in spremembe TPPS sprejela

brez pripomb.

Skup‰ãina ZAPS bo dopolnitve TPPS obravnavala

na prvi naslednji seji.

Projektanti Bruto cena brez DDV Bruto cena brez DDV
(EUR/uro) (EUR/uro)

od do 
Odgovorni projektanti 40 80 
Projektanti 35 60 
Obdelovalci – tehniãni risarji in drugi s primerljivo izobrazbo 25 35

Projektanti Bruto cena brez DDV Bruto cena brez DDV
(EUR/uro) (EUR/uro)

od do 
Odgovorni projektanti 32 70 
Projektanti 31 51 
Obdelovalci – tehniãni risarji in drugi s primerljivo izobrazbo 227 37
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TeÏave pri sprejemanju
uredbe o minimalnih
tarifnih pogojih za
geodetske storitve

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

PROJEKTNA SKUPINA ZA TARIFNE
POGOJE

»IZGLEDA, DA NAM NI USOJENO,« 

BI LAHKO DEJALI GEODETI IN VSI TISTI, KI

SPREMLJATE POTEK SPREJEMANJA UREDBE

O MINIMALNIH TARIFNIH POGOJIH ZA

IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV.

K
alvarija sprejemanja uredbe poteka Ïe veã

kot tri leta. Prehodili smo pot treh medre-

sorskih obravnav predloga uredbe, napisali

ne‰teto pojasnil in obrazloÏitev in na koncu izde-

lali ‰e kompleksno ekonomsko ‰tudijo, ki je v

splo‰nem potrdila pravilnost predlaganih tarif v

uredbi. Mnogokrat so se aktivnosti zaradi razliãnih

pogledov znotraj resornega ministrstva popolno-

ma ustavile, spet drugiã je bila za neaktivnost

kriva splo‰na politiãna klima, ki je oãitno nenaklo-

njena tak‰nemu naãinu urejanja razmer znotraj

posameznih strok. Pa vendar se nismo dali. TeÏko

naloÏen voz z razliãnimi stali‰ãi (vãasih tudi izklju-

ãujoãimi) do urejanja te problematike smo znova

in znova poganjali naprej. K temu nas je vodila

Ïelja, da bi Ïe enkrat prekinili obstojeãe stanje

zaraãunavanja geodetskih storitev na osnovi sta-

rega cenika, ki je bil sprejet ‰e na osnovi prej‰nje

geodetske zakonodaje in je danes ob novo defini-

ranih geodetskih storitvah popolnoma neaktualen

in teÏko uporabljiv. Na eni strani nujnost prilago-

ditve tarifnih pravil novi zakonodaji, na drugi

strani aktualiziranje vrednosti toãke za obraãun

(ki je nespremenjena Ïe od leta 2000), skupaj pa

Ïelja, da s predlaganimi tarifami ustvarimo pogoje

za strokovno opravljanje geodetskih storitev, so

osnovni motivi za to, da ‰e nismo obupali. ·e

vedno smo namreã prepriãani, da je na‰e osnovno

poslanstvo skrb za kvaliteto in strokovnost izvaja-

nja geodetskih storitev, tarifni pogoji pa tisto

orodje, ki zagotavlja strokovno delo in ustvarjajo

red na trgu. Zaostreni splo‰ni ekonomski pogoji

izvajanja storitev pa geodetske izvajalce ponekod

Ïe silijo v iracionalne poteze, saj zaradi neurejene

situacije na podroãju zaraãunavanja geodetskih

storitev na raãun strokovnosti spu‰ãajo cene pod

razumne oz. sprejemljive meje.

Toda v leto‰nji zgodnji jeseni je Ïe dobro kazalo.

Po predloÏeni ekonomski analizi je Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo sprejelo »enaindvajseto

verzijo« predloga uredbe in jo poslalo v tretjo med-

resorsko obravnavo. Pripombe pristojnih ministr-

stev in vladnih sluÏb, ki smo jih v proceduri prejeli,

so bile v glavnem na mestu, niso pa zahtevale kore-

nitih posegov v tekstovni in tarifni del uredbe. Pri-

pombe smo veãinoma upo‰tevali in predlog uredbe

ustrezno dopolnili. Tako popravljen tekst uredbe je

po konãani medresorski obravnavi Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo poslalo v pregled ‰e vla-

dni sluÏbi za zakonodajo. Po natanãnem pregledu

usklajenosti predloga uredbe z ostalimi zakoni in

nomotehniãnih popravkih predloga uredbe smo

dobili zeleno luã, da po‰ljemo predlog uredbe Vladi

RS v sprejem. Zdelo se je, da smo Ïe zmagali, saj je

uredba »prehodila« vso predvideno pot usklajevanj

in uspe‰no prestala vsa sita – pa smo se zmotili.

TeÏava je nastala v navidez banalni stvari – namreã

kdo je tisti, ki uredbo po‰lje in predlaga Vladi v

sprejem. Po mnenju Ministrstva za okolje, prostor

in energijo, ki je podpisalo avtorstvo nad Zakonom

o graditvi objektov, iz zakona jasno sledi, da je pre-

dlagatelj uredbe predsednik InÏenirske zbornice

Slovenije, mag. ârtomir Remec. SluÏbe IZS so zato

pripravile predpisano vlogo za sprejem uredbe na

Vladi RS in jo poslale v mesecu oktobru v kabinet

vlade, ta pa naj bi jo potem uvrstil za obravnavo na

vladnih odborih in kasneje v potrditev na seji vlade.

Pa se to Ïal ni zgodilo. Razlog za to pa ni bila

omejena opravilna sposobnost vlade po volitvah,

ampak po tolmaãenju vladnega kabineta formalno

napaãno podan predlog za obravnavo. V kabinetu

Vlade RS so namreã prepriãani, da mora biti pre-

dlagatelj tovrstne uredbe pristojni minister, v

na‰em primeru mag. Janez Kopaã.

·e ena v vrsti napak resornega Zakona o gradi-

tvi objektov torej. Tokrat usodna za dokonãno

ureditev podroãja izvajanja geodetskih storitev.

In kaj sedaj?

Predlog uredbe, ki je po obravnavi na vseh nivojih

vsebinsko nesporen, v formalno pravilni srajãki na

Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ãaka na

podpis ministra. Katerega? Tega, ki odhaja, ali tis-

tega, ki prihaja?

Geodeti bomo tudi to leto pisali dobrim moÏem

pro‰njo za ãim hitrej‰i sprejem Uredbe o minimal-

nih tarifnih pogojih za izvajanje geodetskih stori-

tev. Ni vrag, da se nam bo vztrajnost enkrat izpla-

ãala. Morda pa Ïe letos …
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

SLUÎBA ZA ZAKONODAJO

LJUBLJANA, Mestni trg 4

·tevilka: 450-00-5/2004-JV

Datum: 25. 10. 2004

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR

IN ENERGIJO

Dunajska cesta 48

1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Uredba o minimalnih tarifnih pogojih za

geodetske storitve

ZVEZA:

Va‰ dopis ‰t. 351-00-442/2003-top 

z dne 16. 9. 2004

V zvezi s predlagateljstvom zgoraj navedene ured-

be vam sporoãamo naslednje:

Po 7. ãlenu Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, ‰t.

43/01, 23/02-popr., 54/03 in 103/03) so lahko pre-

dlagatelji gradiva za obravnavo na vladi: predse-

dnik vlade, ministri, generalni sekretar, direktorji

vladnih sluÏb in drugi poobla‰ãeni predlagatelji.

Ker predlagateljstvo predsednika vlade, ministrov,

generalnega sekretarja in direktorjev vladnih sluÏb

ureja Zakon o Vladi RS (Uradni list RS, ‰t. 4/93,

71/94-ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99-ZSOVA, 119/99,

30/01-ZODPM-C in 52/02-ZDU-A) in druge doloãbe

Poslovnika Vlade RS, lahko »druge poobla‰ãene

predlagatelje« doloãi le zakon.

Vendar pa menimo, da doloãba 112. ãlena Zakona o

graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02, 97/03-

odl. US, 41/01-ZVO-1, 45/04-ZVZP-A, 46/04-Zrud-A,

47/04 in 62/04-odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZGO)

takega izrecnega zakonskega pooblastila ne vse-

buje, temveã je nasprotno, nejasna in dvoumna.

Za interpretacijo te doloãbe se je potrebno naslo-

niti na pravno sistemski okvir, ki doloãa predlaga-

teljstvo vladnih gradiv. Zakon o drÏavni upravi

(Uradni list RS, ‰t. 97/04 – uradno preãi‰ãeno bese-

dilo) v 8. ãlenu med drugim doloãa, da uprava za

vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih

predpisov in drugih aktov ter druga gradiva. Po

Zakonu o Vladi RS je uredba najvi‰ji akt vlade z

uãinkom erga omnes in mora biti v vseh naveznih

okoli‰ãinah ustrezno ume‰ãena v pravni sistem.

Iz Ïe navedenega 112. ãlena ZGO nesporno izhaja,

da je osrednji subjekt koordinacije in s tem pripra-

ve predmetnega gradiva prav ministrstvo, pristoj-

no za prostorske in gradbene zadeve. Slednji po-

sreduje gradivo pripombodajalcem in koordinira

njegovo usklajevanje. InÏenirska zbornica pa je

zadolÏena za vsebinsko in strokovno ustreznost

gradiva.

Iz povedanega lahko zakljuãimo, da bi doloãitev

InÏenirske zbornice Slovenije za neposrednega

predlagatelja vladnih gradiv pomenila tak odstop

od sistemske ureditve, da bi to zahtevalo izrecno

normativno urejanje na nivoju zakona.

Ker temu ni tako, menimo, da gre pri 112. ãlenu ZGO

zgolj za nespreten zapis, ki ga je potrebno razla-

gati v skladu s sistemsko ureditvijo in pravno teo-

rijo obstojeãe drÏavne ureditve.

Lep pozdrav!

Pripravila: 
Nina RobeÏnik

Ksenija Mihovar Globokar
DIREKTORICA 

V vednost:

- InÏenirska zbornica Slovenije



INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE V

SODELOVANJU S SLOVENSKO INÎENIRSKO

ZVEZO IN ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN

PROSTOR SLOVENIJE LETOS ÎE âETRTIâ

ZAPORED ORGANIZIRALA DAN INÎENIRJEV

IN ARHITEKTOV, KI JE POTEKAL 14. OKTOBRA

2004 V MARIBORU. SREâANJE JE OTVORIL

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA IZOBRAÎEVANJE

DR. ÎELJKO VUKELIâ. UDELEÎENCE

SREâANJA SO POZDRAVILI SEKRETAR ZA

GRADITEV NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN

PROSTOR RS DR. MIROSLAV PREGL,

PREDSTAVNIK MESTNE OBâINE MARIBOR G.

LJUBO MI·Iâ, PREDSEDNIK SLOVENSKE

INÎENIRSKE ZVEZE PROF. DR. BALDOMIR

ZAJC IN V IMENU G. RUDOLFA KOLBEJA,

PREDSEDNIKA EVROPSKEGA SVETA

INÎENIRSKIH ZBORNIC, NJEN

PODPREDSEDNIK G. MIRKO ORE·KOVIå.

4.  DAN INÎENIRJEV IN  ARHITEKTOV 
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Predsednik Komisije za izobraÏevanje pri IZS 

dr. Îeljko Vukeliã

Sekretar za graditev na MOP dr. Miroslav Pregl

Predstavnik Mestne obãine Maribor g. Ljubo Mi‰iã Predsednik Slovenske inÏenirske zveze 

prof. dr. Baldomir Zajc 

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Podeljenih 8 nagrad InÏenirske zbornice
za izjemne InÏenirske doseÏke in 3 nazi
ãlan InÏenirske zbornice Slovenije
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Predstavniki tujih inÏenirskih zbornic ãlanic Evropskega sveta inÏenirskih zbornic

V
uvodnem nagovoru je predsednik InÏenir-

ske zbornice Slovenije mag. ârtomir Remec,

univ. dipl. inÏ. grad., predstavil program

dela za obdobje 2004 – 2008 in poudaril: Glavni
namen Dneva inÏenirjev in arhitektov je izmenjati
strokovne izku‰nje ter seznaniti projektante in
izvajalce z aktualnimi doseÏki, uspe‰nimi projekti
in trendi v gradbeni stroki. S tem bistveno prispe-
vamo k dvigovanju gradbene kulture, kar je
osnovna naloga in dolgoroãni cilj na‰e poklicne
zbornice.

4. Dneva inÏenirjev in arhitektov je se udeleÏilo

okoli 200 udeleÏencev. Na leto‰njem sreãanju

smo gostili tudi predstavnike tujih inÏenirskih

zbornic, ki so ãlanice Evropskega sveta inÏenir-

skih zbornic. Iz Bavarske zbornice se je sreãanja

udeleÏila predsednica ga. Heidi Aschl, iz Sa‰ke sta

pri‰la direktor g. Andreas Klengel in g. Klaus

Hensen, iz Hrva‰ke podpredsednik g. Anton Pinjuh

in podpredsednik Evropskega sveta inÏenirskih

zbornic g. Mirko Ore‰koviç, iz Slova‰ke zunanji

minister zbornice g. Vladimír Benko in g. Jaroslav

Halvoník, iz MadÏarske inÏenirske zbornice pa

njen predsednik g. Gabor Kovats in podpredsednik

g. Laszlo Banhidi.

Strokovna predavanja
Leto‰nje sreãanje je potekalo v treh delih. V

dopoldanskem delu so v hotelu Habakuk pote-

kala strokovna predavanja. Naslovna tema

leto‰njega Dneva inÏenirjev in arhitektov je bila

»TRAJNOSTNA GRADNJA«. Predavali so inÏenir-

ji, strokovnjaki s podroãja geodezije, arhitekture,

gradbeni‰tva, elektrotehnike in rudarstva, ki so

predstavili svoje projekte oziroma poglede na

trajnostno gradnjo.

Aktivnosti za ustanovitev nepremiãninskega

GEO centra v Mariboru, ki jih izvaja Mestna obãi-

na Maribor skupaj z Javnim podjetjem za gospo-

darjenje z stavbnimi zemlji‰ãi Maribor, katerega

namen je zbiranje in vzdrÏevanje prostorskih

podatkov za prostorske in nepremiãninske aktiv-

nosti obãanov s podroãja Mestne obãine Maribor

in drugih podravskih obãin, sta predstavila g.

Damijan Jam‰ek in g. Sta‰ko Ve‰ligaj.

Pogled na sodobno stanovanjsko gradnjo skozi

perspektivo potencialov dana‰nje druÏbe in skozi

zahteve ter Ïivljenjske navade dana‰njega ãlove-

ka nam je predstavil g. Matija Bevk, ki je izposta-

vil tudi primerno oblikovanje socialnega prosto-

ra.

Skozi celotno pot nastajanja objekta od ideje do

konãne realizacije Multimedijskega centra Ko-

losej v Mariboru nas je v svoji predstavitvi pope-

ljala ga. Jerneja Aãanski Veber. Izredno zahtev-

na lokacija v mestnem jedru, kompleksno interdi-

sciplinarno projektiranje, zahtevna izvedba teme-

ljenja, v zrak dvignjenih dvoran, dodatno na dvo-

rane obe‰ene vmesne plo‰ãe, montaÏa prednape-

tih nosilcev, izvedba fasade iz tkanine (prviã v

Evropi, energetsko varna hi‰a); vse to uvr‰ãa

Multikino v Mariboru tako v projektantskem kakor

tudi tehnolo‰ko izvedbenem smislu v evropskem

merilu med zahtevnej‰e in vsekakor zanimivej‰e

tovrstne objekte.

Izgradnjo in obratovanje Centralne ãistilne na-

prave Maribor – izku‰njo izvedbe evropskega

referenãnega B.O.T. (Built – Operate – Trans-

fer) projekta je predstavil mag. Leon Lozar.

Predstavitev nas je popeljala skozi razvoj in

izvedbo projekta, strukturo udeleÏencev projekta,

konceptualno ozadje financiranja ter koncept

razvijanja partnerskega odnosa med vsemi udele-

Ïenci projekta. Prispevek je iz gradbenotehniãne-

ga in procesnotehnolo‰kega vidika predstavil ‰e

doseÏene objektne in namenske cilje projekta.

e Slovenije 
ivi ãastni



Dr. Uro‰ Krajnc je predstavil Centralno ãistilno

napravo Maribor skozi vidik varstva okolja.

Postopek ãi‰ãenja v CâN obsega tudi terciarno

ãi‰ãenje, tako da je naprava najveãja te vrste v

Sloveniji in dosega zelo dobre uãinke, kakovost

preãi‰ãene vode je celo bolj‰a, kot jo zahteva

zakonodaja. Hkrati s ãistilno napravo sta bila

zgrajena tudi dva glavna kanalizacijska zbiralnika,

ki odvajata odpadno vodo na ãistilno napravo, in

sicer glavni zbiralnik tovarne Svila ter zbiralnik

Maribor jug.

Pomen in namen trajnega varovanja globokih

vkopov v spremenljivih geolo‰ko – geomehan-

skih pogojih je predstavil mag. Dragotin

Ocepek. »Raziskave in analize potekajo v fazi

glavnega projekta z namenom, da bi trajno varo-

vanje breÏin pravilno dimenzionirali in ustrezno

umestili v dano geolo‰ko zgradbo prostora grad-

nje. Rezultati raziskav in analiz nam sluÏijo pri

opredelitvi opornih ukrepov, ki so v najmoãnej‰i

izvedbi po potrebi celo oporne konstrukcije. Sledi

nadaljevanje raziskav zaradi prilagajanja geolo-

‰ko – geomehanskim spremembam med samo

izvedbo.«

Standardi in zahteve konãnih uporabnikov so pri

gradnji in uporabi stavb vedno veãji. Vgradnja

razliãne ogrevalne in prezraãevalne opreme,

opreme za klimatizacijo prostorov, razsvetljave,

varnostnih in nadzornih sistemov ob neracionalni

uporabi poslediãno privede do poveãanja porabe

energije in s tem do veãjih stro‰kov vzdrÏevanja

in uporabe stavbe. Povezovanje naprav s pomoãjo

komunikacij v urejeno celoto omogoãa izdelavo

uãinkovitih, uporabniku prilagojenih algoritmov,

ki zagotavljajo optimalno funkcionalnost vgrajene

opreme in energetsko uãinkovitost. Projekt R3E

– komunikacijske re‰itve za energetsko varã-

ne stavbe je predstavil mag. Samo Ceferin.

Komunikacijska povezanost zgradbe z okoljem,

ponudniki storitev in z dobavitelji energije omo-

goãa optimalno delovanje in zmanj‰evanje stro-

‰kov konãnega uporabnika ter hkrati zagotavlja

kvalitetno dobavo in dolgoroãno optimalno naãr-

tovanje energetsko proizvodnih kapacitet.

Enega od sodobnih pristopov pri zasnovi in

izvedbi sistema za raãunalni‰ko podprto vode-
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g. Damijan Jam‰ek, univ. dipl. inÏ. geod.

mag. Leon Lozar, univ. dipl. inÏ. grad. dr. Uro‰ Krajnc, univ. dipl. inÏ. grad. mag. Dragotin Ocepek, univ. dipl. inÏ. geol.

g. Matija Bevk, univ. dipl. inÏ. arh. ga. Jerneja Aãanski Veber, univ. dipl. inÏ. arh.
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nje energetskih sistemov stavb nam je na pri-

meru uspe‰no izvedenega projekta avtomatizacije

bazenskega kompleksa predstavil g. Ale‰ Sku‰ek.

Celotna predstavitev je zajemala pristop, ki siste-

me vodenja in nadzora obravnava celovito, saj

zajema tako t.i. periferno opremo (tipala, pogo-

ni,...), krmilno opremo in nadzorni sistem kot tudi

potrebno inÏenirsko delo.

Mag. Janez Gro‰elj je predstavil enega najuãin-

kovitej‰ih ogrevanih sistemov v Evropskem merilu

in sicer daljinsko ogrevanje mesta Ljubljane –

kot del sistema za uãinkovito in ekolo‰ko pri-

jazno proizvodnjo energije. Sistem je tehniãno

zasnovan tako, da danes omogoãa mestu najso-

dobnej‰i naãin toplotne oskrbe po kriterijih, ki jih

narekujejo in spodbujajo tudi direktive EU. Daljin-

sko ogrevanje v Ljubljani je prepodilo meglo in

slab zrak iz mesta in okolice ter omogoãilo prebi-

valcem veãje udobje bivanja in veãjo stopnjo

zanesljivosti toplotne oskrbe po konkurenãnih

cenah. S tem so izpolnjeni tudi vsi temeljni cilji

politike energetske oskrbe Slovenije, ki so

zapisani v Nacionalnem energetskem programu.

Projekt prenove elektrarn na reki Dravi –

izku‰nje ob zakljuãku prenove objektov HE od

Dravograda do Maribora, ki se zakljuãuje, je v

predavanju predstavil g. JoÏe Miliã. Posodobitev

hidroenergetskih objektov v Sloveniji in ‰e pose-

bej na reki Dravi se v javnosti prikazuje v glavnem

kot strojno- in elektrotehnolo‰ki projekt, saj glav-

nino del in s tem tudi vlaganj dejansko predstav-

ljajo izdelava in montaÏa nove turbinske, genera-

torske in ostale opreme. Predavatelj je prikazal

prenovo hidroenergetskih objektov na reki Dravi

tudi z gradbeno-konstruktivnega in hidrotehniã-

nega vidika v razliãnih fazah investicijskega pro-

cesa in obenem povzel doseÏene uãinke projekta

prenove.

mag. Samo Ceferin, univ. dipl. inÏ. el. Ale‰ Sku‰ek, univ. dipl. inÏ. str. mag. Janez Gro‰elj, univ. dipl. inÏ. str.

JoÏe Miliã, dipl. inÏ. grad.



L
eto‰nje leto je InÏenirska zbornica Slove-

nije Ïe tretjiã zapored podelila Nagrade

InÏenirske zbornice Slovenije za izjemne

doseÏke, veã izjemnih doseÏkov v nekem ãasov-

nem obdobju oz. za Ïivljenjsko delo. Tako se je tri-

najstim nagrajencem iz preteklih dveh let pridru-

Ïilo novih osem prejemnikov nagrad.

Nagrade so dobili Marjan Pipenbaher za inventiv-

no konstruktorsko zasnovo ter realizacijo sloven-

skega viadukta preseÏnikov, viadukta ârni Kal,

Ksenija Marc za visoko strokoven in izredno

angaÏiran nadzor nad gradnjo najzahtevnej‰ega

slovenskega viadukta ârni Kal, Marjan Lisjak za

uspe‰en, na povsem izviren naãin izveden projekt

daljinskega vodenja hidroelektrarn HE SENG iz

centra ELES, OCV Nova Gorica, mag. Janez Vovk

za uspe‰no in uãinkovito vodenje projekta PORT

ter za zasnovo tehnolo‰kega projekta, ki je kljuã-

no prispeval k dobri integraciji inovativnih re‰i-

tev, Vladimir Jama za inovativno in izvirno pro-

jektiranje veã energetsko uãinkovitih in racional-

nih energetskih sistemov, Metod Di Batista za

Ïivljenjsko delo na podroãju gradnje cest in izva-

janja Nacionalnega programa izgradnje avtocest,

JoÏe Mikolj za Ïivljenjsko delo na podroãju pro-

jektiranja nizkih gradenj, Marijan Jenko za Ïiv-

ljenjsko delo na podroãju geodezije.

Poleg nagrad IZS za inÏenirske doseÏke je InÏe-

nirska zbornica Slovenije letos podelila tri nazive

ãastni ãlan InÏenirske zbornice Slovenije. Doc.

dr. Janez Reflak je postal ãastni ãlan za odgo-

vorno delo na podroãju priprave in izvajanja

strokovnih izpitov, Danijel Aleksander Podpeãan

za delo, vloÏeno v razvoj kemijsko tehnolo‰ke

stroke v Sloveniji ter za aktivno delo v zbornici, in

Franc Av‰iã za aktivno delo v zbornici.

Prejemniki nagrad IZS za inÏenirske doseÏke in

ãastni ãlani IZS so ob tej priloÏnosti prejeli plake-

te IZS in skulpture, ki jih je oblikovala akadem-

ska kiparka Mojca Smerdu.

Ob tej priloÏnosti se ‰e enkrat zahvaljujemo vsem

predavateljem, ki so, ne samo z izvedbo predava-

nja, temveã tudi s pripravo prispevkov, ki so zbra-

ni in objavljeni v »Zborniku 4. Dneva inÏenirjev

in arhitektov«, prispevali k uspe‰ni in strokovni

izvedbi sreãanja, ter ãestitamo nagrajencem, ki

so se izkazali s svojim delom, na katerega so in

smo lahko vsi skupaj upraviãeno ponosni.
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Predsednik IZS mag. ârtomir Remec skupaj z leto‰njimi prejemniki nagrad in naziva ãastni ãlan

Zbornik 4. DIA

Podelitve nagrad IZS za
izjemne doseÏke in naziv
ãastni ãlan IZS
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Predaja kljuãev predsednika IZS mag. ârtomirja Remca g. Francu Av‰iãu

Regijska pisarna IZS v Mariboru

Otvoritev regijske
pisarne Maribor

Otvoritev regijske pisarne Maribor

V
popoldanskem delu je InÏenirska zbornica Slovenije odprla regijsko pisarno v prostorih Doma

inÏenirjev na Vetrinjski ulici 16 v Mariboru. Pisarno je odprl predsednik InÏenirske zbornice

Slovenije mag. ârtomir Remec ter predal kljuãe regijske pisarne predstavniku pobudnikov za

ustanovitev regijske pisarne g. Francu Av‰iãu.

Regijska pisarna ni mi‰ljena kot izpostava administracije in vodenja zbornice, paã pa kot stiãno mesto in

moÏnost za povezovanje interesov ãlanstva v oÏji ali ‰ir‰i regiji ne glede na pripadnost posameznim

matiãnim sekcijam. Druga enako pomembna vloga regijske pisarne bi naj bila prena‰anje in soorganizi-

ranje raznih aktivnosti in prireditev zbornice v regiji.
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Nagrajenci InÏenirske
zbornice Slovenije za
izjemne inÏenirske
doseÏke

Marjan Pipenbaher
Marjan Pipenbaher je projektant viadukta ârni Kal, ki je z dolÏino veã kot 1 km in vi‰ino

skoraj 100 m cestni objekt in gradbena konstrukcija preseÏnikov. Globoko temeljenje viso-

kih stebrov vmesnih podpor na strmem poboãju na elipsastih vodnjakih globine do 21 m,

krakasto razvejani stebri vi‰ine do 90 m, razpon vozi‰ãnih konstrukcij preko 140 m, grad-

nja stebrov s samoplezajoãim opaÏem, prosta konzolna gradnja vozi‰ãnih konstrukcij ob

moãnih sunkih burje, so elementi, ki uvr‰ãajo viadukt v projektantsko in tehnolo‰ko –

izvedbenem smislu med najzahtevnej‰e premostitvene objekte tudi v mednarodnem

merilu.

Posebej inovativna in edinstvena je re‰itev krakasto oblikovanih stebrov v obliki ãrke Y, ki

se mirno vklapljajo v izjemno lokacijo Kra‰kega roba, ki je na eni strani odgovor na zahte-

vo naroãnika o loãenih vozi‰ãih avtoceste, na drugi strani pa elegantna re‰itev tehniãne-

ga problema prepreãitve medsebojnega udarjanja vozi‰ã v moãni burji.

Prav tako inovativna je re‰itev protivetrne ograje, s katero ‰e ‰ãiti vozila ter omogoãa promet tudi v moãni burji. Transparentna, delno propustna ograja je

zasnovana, teoretiãno obdelana ter na koncu preizku‰ena v vetrovniku do hitrosti vetra 200 km/h, kar je prvi tak primer pri nas.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Marjanu PIPENBAHERJU, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za inventivno

konstruktorsko zasnovo ter realizacijo slovenskega viadukta preseÏnikov, viadukta ârni Kal.

Nagrajenec g. Marjan Pipenbaher in predsednik UO MSG g. Gorazd Humar

Ksenija Marc
Kot smo v obrazloÏitvi nagrade predhodnega nagrajenca Ïe sli‰ali, je viadukt ârni Kal s

svojimi visokimi stebri, globokim temeljenjem na elipsastih vodnjakih izjemnih dimenzij in

prosto konzolno gradnjo vozi‰ãne konstrukcije z razponi 140 m nedvomno najzahtevnej‰i

premostitveni objekt, ki je bil zgrajen v okviru izvedbe AC omreÏja v Republiki Sloveniji.

Izgradnja tako zahtevnega viadukta je zahtevala izredne napore ne samo od projektanta,

ampak tudi od izvajalca in nadzora.

Gradnja Viadukta ârni Kal je potekala z izrazitim celodnevnim tempom dobri dve leti in

pol, vse sobote, nedelje in praznike. En izmed kljuãnih elementov pri gradnji viadukta je

bil nedvomno nadzor nad gradnjo, ki je zahteval visoko strokovnost in temeljito poznava-

nje problematike gradnje viaduktov, velika osebna odrekanja in poÏrtvovalnost. Nadzor

nad gradnjo je ob pomoãi sodelavcev suvereno opravljala Ksenija Marc, se pri tem izredno

angaÏirala in s svojo skrbnostjo, zavzetostjo in strokovnim znanjem nedvomno pripomo-

gla k uspe‰ni izgradnji viadukta.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Kseniji MARC, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za visoko strokoven in

izredno angaÏiran nadzor nad gradnjo najzahtevnej‰ega slovenskega viadukta ârni Kal.

Nagrajenka ga. Ksenija Marc in predsednik UO MSG g. Gorazd Humar 
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mag. Janez Vovk
InÏenirska gradnja obrata za proizvodnjo rekombinantnih zdravil, katerega vodenje je bil

Lek zaupal mag. Janezu Vovku, ni bila veã le zagotavljanje ustreznega prostora in in‰tala-

cijske podpore posebnim zahtevam farmacevtske tehnologije kot doslej, paã pa je bila del

tehnologije same. InÏenirski projekt za prostorsko zasnovo obrata je re‰il navidezno

nezdruÏljivost med fleksibilnostjo, ki je bila potrebna zaradi sproti se razvijajoãih tehnolo-

‰kih postopkov, ki dotlej nikoli niso bili testirani v praksi, in med stabilnostjo delovanja

energetske podpore sofisticiranim tehnolo‰kim napravam, vkljuãno s stabilnimi parametri

okolja, ki morajo uãinkovito prepreãevati kontaminacijo obãutljivega produkta. Proizvodni

proces v obratu je zasnovan tako, da izpolnjuje tudi vse zahteve evropskih in ameri‰kih

standardov stroke, dobre proizvodne prakse ter seveda slovenske in evropske zakonoda-

je, zlasti glede zagotavljanja sterilnosti. DoseÏena je potrebna kapaciteta ob zamejitvi

stro‰kov obratovanja za zagotavljanje ekonomiãnosti obratovanja. PORT je po vgrajeni

najmodernej‰i opremi in naãinu vodenja primerljiv s podobnimi obrati po svetu, po zagotavljanju kakovosti pa jih po nekaterih elementih tudi presega. PORT

vsebuje veliko inovativnih inÏenirskih re‰itev, tako v tehnologiji, kot je modifikacija perfuzijskega sistema, kot tudi na pomoÏnih tehnolo‰kih operacijah in teh-

niãnih ter konstrukcijskih detajlih. Tak‰en je na primer tudi centralni sistem ãi‰ãenja in pranja posod in opreme, vkljuãno s tehnolo‰ko instalacijo.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke mag. Janezu VOVKU, univ. dipl. inÏ. strojni‰tva, za uspe‰no in uãin-

kovito vodenje projekta PORT ter za zasnovo tehnolo‰kega projekta, ki je kljuãno prispeval k dobri integraciji inovativnih re‰itev.

Predsednik UO MST g. Roman Lebar in nagrajenec mag. Janez Vovk  

Marjan Lisjak
HE Zadla‰ãica, HE Solkan, HE Doblar 1 in 2, HE Plave 1 in 2 delujejo danes brez stalne lokal-

ne posadke in so daljinsko vodene. Zasluge za to ima nedvomno tudi Marjan Lisjak, ki je za

vse na‰tete objekte izdelal povsem izvirne algoritme za daljinsko vodenje hidroelektrarn

s pripadajoãimi jezovnimi napravami, ki omogoãajo vodenje hidroelektrarn v razliãnih

reÏimih obratovanja, delujejo pa tudi v otoãnem reÏimu obratovanja agregatov. O tem je

kandidat, skupaj z razliãnimi soavtorji, napisal veã strokovnih ãlankov. Algoritmi za daljin-

sko vodenje hidroelektrarn so v celoti avtorsko delo.

Marjan Lisjak je tudi projektant sploh prve daljinsko vodene hidroelektrarne na obmoãju

biv‰e drÏave SFRJ, HE MoÏnica, ki je bila Ïe leta 1979 povsem lokalno avtomatizirana tako,

da je obratovala brez posadke. Tudi sicer je Marjan Lisjak na podroãju vodenja hidroelek-

trarn, ki ga sedaj zapu‰ãa, izredno veliko prispeval k razvoju tehnologij. Tako je bil med

drugim v ekipi, ki je razvila prve slovenske elektronske turbinske regulatorje, ter v ekipi,

ki je razvila prvi slovenski elektronski avtomatski sinhronizator, za kar je bil kandidat tudi nagrajen s skupinsko nagrado Kidriãevega sklada.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Marjanu LISJAKU, univ. dipl. inÏ. elektotehnike, za uspe‰en, na

povsem izviren naãin izveden projekt daljinskega vodenja hidroelektrarn HE SENG iz centra ELES, OCV Nova Gorica.

Predsednik UO MSE g. Ivan Leban in nagrajenec g. Marjan Lisjak

Vladimir Jama
Vladimir Jama je dolgoletni projektant instalacij in energetskih sistemov, mentor ‰tevil-

nim mladim inÏenirjem in hkrati uspe‰en menedÏer, ki mu je energetika za potrebe oskrbe

poslovnih in industrijskih kompleksov ‰e posebej pri srcu. V prizadevanju za racionalno

rabo energije je za ‰tevilne slovenske industrijske komplekse, Brest, Color, IUV, LIP, Jub in

Elan, postavil temelje za uãinkovito oblikovanje in preoblikovanje njihovih energetskih

postrojenj. Tovarno Jub je za energetsko oskrbo kompleksa, ki ga je oblikoval Vladimir

Jama, Gospodarska zbornice Slovenije imenovala za energetsko najuãinkovitej‰e podjetje

leta 2000 v Sloveniji. Z uvajanjem novih in sodobnih tehniãnih re‰itev je bil vedno med

tistimi, ki so v Sloveniji na tem podroãju orali ledino. Postrojenje za kombinirano pro-

izvodnjo toplotne in elektriãne energije s plinskimi motorji na zemeljski plin v tovarni

Color v Medvodah, ki ga je projektiral, je bilo takrat prvo tovrstno postrojenje v Sloveniji.

Izdelal je projektno dokumentacijo za energetsko oskrbo veã hotelskih in zdravili‰kih

kompleksov s toplotno energijo, pridobljeno s pomoãjo toplotnih ãrpalk, ki v obdobju visokih cen energije nedvomno izkazujejo svojo uspe‰nost. V svojih priza-

devanjih za uvajanje novih tehnologij ‰e ni odnehal in priãakujemo lahko, da bodo njegovi naãrti za ogrevanje in hlajenje objektov z uporabo temperiranih

betonskih mas kmalu realizirani.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Vladimirju JAMI, univ. dipl. inÏ. strojni‰tva, za inovativno in izvirno

projektiranje veã energetsko uãinkovitih in racionalnih energetskih sistemov.

Nagrajenec g. Vladimir Jama in predsednik UO MSS g. Andrej Pov‰iã 
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JoÏe Mikolj
G. JoÏe Mikolj je v ‰tirih desetletjih uspe‰nega dela na podroãju nizkih gradenj postal

sinonim za primorskega projektanta, nadzornika in vodjo projektov. Je inÏenir s srcem in

du‰o, globoko predan svojemu delu, inÏenir, ki zagnano, vztrajno in nemalokrat izvirno

preliva svoje bogato znanje in izku‰nje v tehniãne naãrte nizkih gradenj in jih nesebiãno

posreduje svojim mlaj‰im sodelavcem. V slovenski gradbeni stroki in laiãni ‰ir‰i primorski

javnosti je poznan kot odgovorni projektant in vodja projektov izgradnje in obnove pri-

morskih avtocest, nadalje ‰tevilnih glavnih in regionalnih ter lokalnih cest do Obale, na

obalnem podroãju in v koprskem zaledju, na Notranjskem in Brkinih. Lahko bi rekli, da

praktiãno ni ceste ali kriÏi‰ãa na navedenih obmoãjih, pri katerega projektiranju ali izved-

bi ni sodeloval ali ga vodil. S takim opusom, kot je njegov, se bo tudi v prihodnje verjetno

lahko pohvalil le redkokdo.

Ne samo njegovo delo, ki je med drugim tudi izraz razvoja projektiranja nizkih gradenj v

Sloveniji, temveã tudi njegova osebnost, ki je lahko v ponos inÏenirski, projektantski, gradbeni stroki in nedvomno zgled mlaj‰im strokovnjakom, zagotovo

zasluÏita inÏenirsko priznanje.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke JoÏetu Mikolju, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za Ïivljenjsko delo na

podroãju projektiranja nizkih gradenj.

Nagrajenec g. JoÏe Mikolj in predsednik UO MSG g. Gorazd Humar 

Metod Di Batista
Metod Di Batista je eden najvidnej‰ih strokovnjakov na podroãju slovenskega cestnega

gospodarstva. V svoji dolgoletni praksi je vodil in ‰e vedno vodi najzahtevnej‰e projekte s

podroãja inÏenirskih gradenj, kot so priprava in realizacija 10-letnega programa izgradnje

cest v Ljubljani, izdelava dolgoroãnega in srednjeroãnega plana razvoja cest v Sloveniji v

obdobju 1990 – 2000, izdelava letnih planov Republi‰ke uprave za ceste v letih 1989 – 1992.

Pripravljal in razvijal je notranjo organizacijo dela v Skupnosti za ceste Slovenije,

Republi‰ki upravi za ceste, Cestnem inÏeniringu in DARS, razvijal je sistem gospodarjenja

s cestami, uvajal informacijsko tehnologijo v cestno gospodarstvo ter bil od vsega zaãet-

ka akter priprave in izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki

Sloveniji. Sprva je kot ãlan uprave DARS vodil in koordiniral delo pri pripravi in izvedbi

nacionalnega programa, od leta 1998 pa sodeluje pri programu kot direktor najveãjega

inÏenirskega in svetovalnega podjetja na podroãju infrastrukturnih gradenj. S svojim

ustvarjalnim pozitivnim pristopom pri re‰evanju najteÏjih izzivov in problemov je dragocen in mnogokrat teÏko pogre‰ljiv svetovalec pri kljuãnih odloãitvah

velikega pomena za razvoj in ohranjanje cestne infrastrukture.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Metodu Di Batisti, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za Ïivljenjsko delo na

podroãju gradnje cest in izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest.

Predsednik UO MSG g. Gorazd Humar in nagrajenec g. Metod Di Batista 

Marijan Jenko
Kot diplomant geodetskega oddelka Tehniãne visoke ‰ole v Ljubljani je bil v letih po drugi

svetovni vojni angaÏiran na zahtevnih nalogah, ki so se preko programov geodetskih del

vkljuãevale v obnovo domovine. Morda najpomembnej‰a med njimi je bila mestna poligo-

nometriãna mreÏa Ljubljane, ki je nastala v letih 1956 in 1957. Îivljenjska pot ga je iz ãiste

inÏenirske prakse ponesla v podroãje raziskav, kjer ga je najprej navdu‰ilo do tedaj ‰e

neobdelano podroãje sistematskih pogre‰kov optiãnih mikrometrov, kasneje pa tudi pro-

blematika elektronskega in elektrooptiãnega merjenja razdalj v geodeziji. Kot aktiven in

priznan strokovnjak je deloval tudi kot ekspert ZdruÏenih narodov pri geodetskih delih v

Tuniziji. Najveãji pomen ima nedvomno njegovo raziskovanje osnovnih mreÏ. Ta tema ga

je okupirala vrsto let. Realizacija njegovih izvirnih zamisli in izjemno napredno delo na

terenu so mu omogoãili, da je pri‰el do rezultatov, ki so po sprejemu nove geodetske

zakonodaje toliko bolj aktualni ‰e danes. InÏ. Jenko je Ïe nekaj let med upokojenci, kar pa

ne pomeni, da je zapustil strokovno podroãje osnovnih del. ·e je aktiven, ostaja pa nam tudi njegov strokovni opus. Upamo in Ïelimo, da bodo po njegovih sto-

pinjah ‰li mladi in sposobni geodetski strokovnjaki.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje Nagrado za izjemne inÏenirske doseÏke Marijanu JENKU, univ. dipl. inÏ. geodezije, za Ïivljenjsko delo na

podroãju geodezije.

Predsednik UO MSGeo g. MatjaÏ Grilc in nagrajenec g. Marijan Jenko
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âastni ãlani InÏenirske
zbornice Slovenije

dr. Janez Reflak
Doc. dr. Janez Reflak je prvi in doslej tudi edini predsednik Komisije za strokovne izpite

InÏenirske zbornice Slovenije in predsednik Izpitne komisije za gradbeno stroko. V vlogi

predsednika komisije odgovorno skrbi za zagotavljanje nemotenega izvajanja strokovnih

izpitov vseh strok Ïe vse od leta 1998, odkar je za strokovne izpite pristojna IZS, spretno

koordinira delo vseh izpitnih komisij, pripravlja, koordinira in usklajuje programe strokov-

nih izpitov vseh strok ter skrbi za njihovo posodabljanje. Kot predstavnik zbornice je

aktivno sodeloval pri pripravi novega pravilnika o strokovnih izpitih s podroãja opravlja-

nja inÏenirskih storitev, po njegovi uveljavitvi pa je poskrbel, da je bil postopek opravlja-

nja strokovnih izpitov pravoãasno prilagojen novim razmeram. V ãasu delovanja na

podroãju strokovnih izpitov se je zaradi prehodnih obdobij, ki so bila posledica ‰tevilnih

sprememb predpisov, sreãeval s ‰tevilnimi zapletenimi postopkovnimi vpra‰anji, ki jih je

kot izku‰en in praktiãen inÏenir z njemu lastno voljo in Ïivljenjskim pristopom v splo‰no

zadovoljstvo uspe‰no razre‰eval.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv ãastni ãlan doc. dr. Janezu REFLAKU, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva, za odgovorno delo na podroãju pri-

prave in izvajanja strokovnih izpitov.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec in ãastni ãlan dr. Janez Reflak 

Danijel Aleksander Podpeãan
Po diplomi se je ukvarjal z razliãnimi podroãji, veãino ãasa pa je posvetil graditvi objektov

v kemijski industriji. Poleg aktivnega vkljuãevanja v vodenje projektov, projektiranje in

vzgajanje mlaj‰ih inÏenirjev je opravljal tudi funkcijo tehniãnega direktorja Cinkarne Celje.

Njegovi kljuãni referenãni projekti so rekonstrukcija in modernizacija proizvodnje Ïveplove

kisline, razÏvepljevalna naprava po sulfacid postopku, naprava za nevtralizacijo odpadne

kisline iz proizvodnje TiO2 s kalcijevim karbonatom in utekoãinjanje CO2 iz naprave za nev-

tralizacijo odpadne kisline, iz proizvodnje TiO2. Bil je med ustanovnimi ãlani zbornice in ves

ãas skrbi za vzgojo mlaj‰ih kolegov na podroãju graditve objektov v kemijski industriji.

Aktiven je kot ãlan Upravnega odbora Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in drugih inÏe-

nirjev, je mentor pri strokovnih izpitih za kemike in sorodne poklice, v letu 2004 pa je bil

imenovan tudi za predsednika Izpitne komisije za dopolnilne izpite za revidente za kemike

in sorodne poklice. Z aktivnostmi bistveno prispeva k ugledu inÏenirjev na podroãju gradi-

tve objektov in kot mentor mladim kadrom prispeva k strokovnosti delovanja zbornice.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv ãastni ãlan Danijelu Aleksandru PODPEâANU, univ. dipl. inÏ. kemijske tehnologije, za delo, vloÏeno v

razvoj kemijsko tehnolo‰ke stroke v Sloveniji ter za aktivno delo v zbornici.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec in ãastni ãlan 

g. Danijel Aleksander Podpeãan 

Franc Av‰iã
Franc Av‰iã je en izmed pobudnikov in ustanovnih ãlanov InÏenirske zbornice v Mariboru

ter ãlovek, ki je s svojo doumljivostjo znal preseãi trenja med Mariborom in Ljubljano in

uspel v prizadevanju za njeno zdruÏitev z InÏenirsko zbornico, ustanovljeno v Ljubljani. Bil

je podpredsednik Upravnega odbora Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev v prvem sklicu

in pobudnik za ustanovitve regijske pisarne zbornice v Mariboru, ki je danes popoldne

odprla svoja vrata. V imenu zbornice je aktivno sodeloval je pri pripravi Zakona o vodah in

pri sprejemanju najnovej‰ih zakonov o urejanju prostora in graditvi objektov. Z njegovo

nesebiãno pomoãjo smo leta 2002 organizirali Dan inÏenirjev in arhitektov v Mariboru,

prav tako nam je bil v veliko pomoã tudi pri organizaciji dana‰njega sreãanja.

InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje naziv ãastni ãlan Francu AV·IâU, univ. dipl.

inÏ. gradbeni‰tva, za njegovo aktivno delo v zbornici.Predsednik IZS mag. ârtomir Remec in ãastni ãlan g. Franc Av‰iã 
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Po sprejetju Statuta InÏenirske zbornice Slove-

nije, ki je doloãil naloge in pristojnosti Komisije

za vpis v imenik na podlagi zakona, je bila poda-

na pravna podlaga za ustanovitev komisije. V

avgustu je bilo dano obvestilo o zaãetku kandi-

dacijskega postopka za izvolitev Komisije za vpis

v imenik. Na podlagi predlogov za ãlane komisi-

je, podane v kandidacijskem postopku, je skup-

‰ãina dne 19. 10. 2004 izvolila ‰estãlansko Komi-

sijo za vpis v imenik. âlani komisije so v skladu s

statutom na konstitutivni seji izvolili predsedni-

ka komisije in tako v oktobru priãeli odloãati o

vpisih in izbrisih iz Imenika poobla‰ãenih

inÏenirjev. Imenovanje komisije bo pripomoglo

k hitrej‰emu re‰evanju vlog, saj so se po prej‰nji

zakonodaji vloge obravnavale dvostopenjsko, in

sicer sta vloge obravnavala Komisija za oceno

vlog, nato pa ‰e Upravni odbor InÏenirske zbor-

nice Slovenije.

Komisijo za vpis v imenik sestavljajo:
■ predsednik g. Andrej POV·Iâ, univ. dipl. inÏ.

str., Matiãna sekcija strojnih inÏenirjev,
■ ãlanica ga. Marjetka SAJE, univ. dipl. inÏ.

grad., Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev,
■ ãlan g. Anton GRILJ, univ. dipl. inÏ. el., 

Matiãna sekcija elektro inÏenirjev,
■ ãlan g. Borut ZULE, univ. dipl. inÏ. kem. tehnol.,

Matiãna sekcija inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev,
■ ãlan mag. Darko TANKO, univ. dipl. inÏ. geod.,

Matiãna sekcija geodetov,
■ ãlan g. Ljubomir BERIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol., Matiãna sekcija inÏenirjev

rudarjev in geotehnologov.

O vpisih in izbrisih od
oktobra odloãa Komisija
za vpis v imenik

Renata GOMBOC, inÏ. mat.
Evidenãna sluÏba IZS

DNE 20. 10. 2004 JE BILA NA OSNOVI 

111. âLENA ZAKONA O GRADITVI

OBJEKTOV PODPISANA POGODBA O

UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ V

ZVEZI Z IZVAJANJEM JAVNIH

POOBLASTIL MED MINISTRSTVOM ZA

OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO,

INÎENIRSKO ZBORNICO SLOVENIJE IN

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR

SLOVENIJE. 

Z navedeno pogodbo so bile doloãne medse-

bojne pravice in obveznosti v zvezi z izvaja-

njem javnih pooblastil, ki jih izvajata Zbornica

za arhitekturo Slovenije (ZAPS) in InÏenirska

zbornica Slovenije (IZS) v skladu z Zakonom o

graditvi objektov in Sklepom o ustanovitvi,

nalogah in imenovanju Komisije za nadzor nad

javnimi pooblastili ZAPS in IZS (sklep Ministra

za okolje, prostor in energijo ‰t. 350-06-

41/2002 z dne 21. 1. 2003). S pogodbo so se

pogodbene stranke dogovorile za prenos izva-

janja javnih pooblastil iz IZS/97 na ZAPS, in

sicer izvajanja strokovnih izpitov za stroke iz

ZAPS in vpisa v imenik za pooblastila A, KA in P

in pripadajoãe licence.

InÏenirska zbornica Slovenije je na osnovi pod-

pisane pogodbe predala ZAPS celoten arhiv

arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih

naãrtovalcev, vpisanih v imenik in arhiv stro-

kovnih izpitov. Vloge za vpis v Imenik po-

obla‰ãenih arhitektov in prijave za stro-

kovne izpite, ki se nana‰ajo na arhitekte,

krajinske arhitekte in prostorske naãrto-

valce se od 20. 10. 2004 vlagajo pri Zbor-

nici za arhitekturo in prostor Slovenije,

Vegova ulica 8, Ljubljana.

20. 10. 2004
predana javna
pooblastila 
Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije

Renata GOMBOC, inÏ. mat.
Evidenãna sluÏba IZS

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV JE PRINESEL NOVOSTI TUDI NA PODROâJU PRISTOJNOSTI

OBRAVNAVE VLOG ZA VPIS V IMENIK POOBLA·âENIH INÎENIRJEV IN ZAHTEVKOV ZA

IZBRIS, IN SICER JE TO PRISTOJNOST PREDAL KOMISIJI, KI JO VOLI IN RAZRE·UJE

SKUP·âINA INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.

Predsednik Komisije za vpis g. Andrej Pov‰iã.
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MEDNARODNO SODELOVANJE

Poroãilo o sreãanju z 
Bavarsko inÏenirsko zbornico

Konferenca/sestanek/prireditev:

SESTANEK Z BAVARSKO INÎENIRSKO ZBORNICO

Kraj prireditve:

MARIBOR

âas prireditve:

13. oktober 2004

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Podpredsednik IZS g. Roman LEBAR, 

univ. dipl. inÏ. kem. tehn.

Predsednik komisije za izobraÏevanje, 

dr. Îeljko VUKELIå, univ. dipl. inÏ. rud.

Generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Kratek opis dogajanja/sprejeti
sklepi ali usmeritve:
Na predveãer 4. Dneva inÏenirjev in arhitektov se

je vodstvo zbornice sestalo s predsednico Bavars-

ke inÏenirske zbornice ga. Heidi Aschl.

Slovenska inÏenirska zbornica je z Bavarsko inÏe-

nirsko zbornico leta 1998 podpisala sporazum o

sodelovanju. Na njegovi osnovi sta zbornici vsa ta

leta tvorno in aktivno sodelovali, in sicer pred-

vsem na podroãju zakonodaje in tarifnih pogojev.

Predstavniki obeh zbornic so izmenjali poglede na

trenutno aktualna dogajanja na podroãju inÏenir-

stva v Evropi, Nemãiji, na Bavarskem in v Sloveniji.

Tako je bilo govora o Bolonjski deklaraciji, o obli-

kovanju skupne evropske platforme za priznava-

nje poklicnih/inÏenirskih kvalifikacij, ki bi omogo-

ãala enostavnej‰e prehajanje inÏenirjev med drÏa-

vami EU ne glede na specifiãne zahteve posame-

znih drÏav, ki izhajajo iz njihovih domaãih zakono-

daj, o izobraÏevanju in o vrednotenju inÏenirskih

storitev.

Ga. Heidi Aschl nas je kot aktivna ãlanica EFCA

(Evropske zveze konzultantskih organizacij) obve-

stila, da EFCA podpira tarifne pogoje ter da jim ne

nasprotuje tudi EU, ãe so le-ti sprejeti s strani

domaãih vlad. Obvestilo o podpori EFCE tarifnim

pogojem je bilo za nas veliko preseneãenje, saj

slovenski predstavniki EFCE trdijo, da jih le-ta ne

podpira.

Najpomembnej‰i sklep sestanka je bil, da priãneta

zbornici z aktivnim sodelovanjem tudi na podroãju

izobraÏevanja, o ãemer bo natanãnej‰i pogovor

tekel na sreãanju januarja 2005.

Predsednica Bavarske inÏenirske zbornica ga. Heidi Aschl na sestanku s predstavniki InÏenirske zbornice Slovenije.



·ANGHAJSKA DEKLARACIJA O
INÎENIRSTVU IN TRAJNOSTNI
PRIHODNOSTI

Preambuka
Tri tisoã inÏenirjev iz 70 drÏav in regij se je od 2.

do 6. novembra 2004 udeleÏilo Svetovne konvenci-

je inÏenirjev (WEC2004), ki sta jo podprli Svetovna

zveza inÏenirskih organizacij WFEO in Organizacija

zdruÏenih narodov za izobraÏevanje, znanost in

kulturo UNESCO. Organizirali so jo Kitajska zveza

za znanost in tehnologijo CAST, Kitajska inÏenirka

akademija CAE in vlada mesta ·anghaj. Tema WEC

2004 je bila »InÏenirji oblikujejo trajnostno priho-

dnost«. Med konvencijo so potekale razliãne

poglobljene razprave na naslovno temo.

Izjava
InÏenirstvu in tehnologiji je potrebno priznati

vitalno pomembnost v procesu zmanj‰evanja rev-

‰ãine, trajnostnega razvoja in doseganja drugih

razvojnih ciljev ZdruÏenih narodov, izpostavljenih

ob prelomu tisoãletja (UN Millennium Development

Goals). UdeleÏenci WEC2004 razgla‰amo naslednje:

Izziv
1. Stanje

V ãasu spodbudnega napredka v ekonomskem in

drugih pogledih se svet danes sooãa z mnogimi

resnimi izzivi. Slab‰anje stanja okolja se nadaljuje,

naravno in ãlove‰ko pogojene nesreãe so bolj

pogoste, izraba nekaterih naravnih virov se pribli-

Ïuje kritiãnim toãkam, razlika med revnimi in

bogatimi ter med razvitimi narodi in narodi v

razvoju nara‰ãa. Vsi ti vidiki predstavljajo veliko

groÏnjo svetovnemu napredku, varnosti, stabilno-

sti in trajnostnemu razvoju.

Poslanstvo
2. InÏenirska skupnost

Zavezujoãa dolÏnost inÏenirjev je ustvarjati/-

graditi bolj‰e Ïivljenje za celotno druÏbo. Za dose-

go tega cilja se moramo inÏenirji posvetili razvoju

bolj‰ega sveta skupaj z javnim in privatnim sektor-

jem, nevladnimi in medvladnimi organizacijami,

uporabljati znanje za pretvorbo virov v proizvode

in storitve. V tem procesu se moramo inÏenirji

zavedati potrebe po doseganju ravnoteÏja med

uporabo virov in potrebami bodoãih generacij,

V ·ANGHAJU JE PRVI TEDEN NOVEMBRA

POTEKALA SVETOVNA INÎENIRSKA

KONVENCIJA WEC 2004 Z VEâ KOT 3000

UDELEÎENCI IZ PREKO 70 DRÎAV âLANIC

SVETOVNE INÎENIRSKE FEDERACIJE WFEO.

PO ZELO ODMEVNEM HANNOVRU 2000 JE

BILA TO NASLEDNJA NAJVEâJA SVETOVA

INÎENIRSKA MANIFESTACIJA. NA

PLENARNEM ZASEDANJU IN PARALELNIH

SEKCIJAH JE VEâ 100 PRIZNANIH

STROKOVNJAKOV PREDSTAVILO SVOJE

POGLEDE, KAKO INÎENIRJI LAHKO

OBLIKUJEJO TRAJNOSTNO PRIHODNOST.

ZADNJI DAN FORUMA JE BILA ·E

GENERALNA SKUP·âINA WFEO, NA KATERI

JE SLOVENIJO ZASTOPAL PREDSEDNIK

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE MAG.

âRTOMIR REMEC. MED DRUGIM SO SPREJELI

POSEBNO DEKLARACIJO O KLJUâNI VLOGI

INÎENIRJEV ZA BOLJ·I SVET, KI BI MORALA

BITI VODILO TUDI EU IN ·E POSEBEJ

SLOVENIJI, âE RES ÎELIMO POSTATI

VODILNA NA ZNANJU TEMELJEâA DRUÎBA.

Svetovna inÏenirska 
konvencija WEC 2004
·anghaj, 5. november 2004
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Konvencije sta se udeleÏila predsednik InÏenirske zbornice

Slovenije mag. ârtomir Remec (levi na sliki) in predsednik

Slovenske inÏenirske zveze prof. dr. Baldomir Zajc.

MEDNARODNO SODELOVANJE



03/2004 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 29

ohranjati okolje in ekosisteme ter promovirati traj-

nostni razvoj. Razviti moramo cilje in merilne in‰-

trumente za doseganje teh ciljev.

3. Vlade

Vlade morajo priznati in okrepiti vlogo inÏenirstva

v socialnem in ekonomskem razvoju, re‰evati

osnovne ãlove‰ke potrebe in zmanj‰evati rev‰ãino,

povezovati »razcepljena znanja« in spodbujati

medkulturni dialog, sodelovanje ter re‰evanje spo-

rov. Vlade morajo nadalje spodbujati javno in pri-

vatno pomoã za dvig inÏenirske izobrazbe. ·e

posebej si morajo prizadevati za razvoj javnega

razumevanja in uporabo inÏenirstva in tehnologije

v vseh drÏavah.

4. Mednarodne organizacije

Nevladne organizacije, kot je WFEO, in medvladne

organizacije, kot je UNESCO, lahko in morajo igrati

kljuãne vloge pri promoviranju razvoja in uporabe

inÏenirstva s ciljem premostiti razlike med drÏava-

mi. Pomembno vlogo imajo tudi pri podpori in pro-

moviranju mednarodnega sodelovanja na podroãju

inÏenirstva in tehnologije, ‰e posebej med razvitimi

drÏavami in drÏavami v razvoju.

Odgovornost in obvezanost
5. Trajnost

InÏenirji morajo prevzeti veãjo odgovornost za

oblikovanje trajnostne prihodnosti. Izdelati in upo-

rabiti morajo tehnologije za zmanj‰anje odpadka

virov, zmanj‰anje onesnaÏevanja in za‰ãito zdrav-

ja, dobrega poãutja ter ekolo‰kega okolja.

6. Etiãni kodeks

Poudariti je potrebno po‰tenost, nepristranost,

nepodkupljivost in nekoruptivnost kot tiste teme-

lje, na katerih so osnovani kodeksi etike inÏenir-

jev. Po vsem svetu je potrebno na vseh podroãjih

inÏenirstva vzdrÏevati visoke standarde, razprave

o etiki inÏenirjev pa je potrebno nadaljevati s

ciljem, da sprejmejo in uporabljajo etiãni kodeks

inÏenirjev vsi inÏenirji in inÏenirske organizacije.

7. Interdisciplinarnost

InÏenirji se moramo jasno zavedati pomembnosti

interdisciplinarnega sodelovanja. V procesu in

uporabi znanja za trajnostni razvoj moramo spod-

bujati sodelovanje v poklicu, sodelovanje z znan-

stveniki naravoslovne in druÏboslovne smeri ter

sodelovanje z javnostjo.

8. IzobraÏevanje

Inovacije in ustvarjanje v inÏenirstvu so odloãilne-

ga pomena. Spodbujati moramo dvig ãlove‰ke in

institucionalne izobrazbe. V procesu inÏenirskega

izobraÏevanja in stalnega dopolnilnega strokov-

nega razvoja sta potrebni uãna in pedago‰ka

reforma, s katerima bi zaobjeli ‰ir‰e socialne in

etiãne vidike. To bi poveãalo zanimanje mladih

ljudi za inÏenirski poklic.

9. Îenske in vpra‰anje spola

Îenske so nenehno ovirane pri doseganju polnih

zmoÏnosti. ·ele ko bodo Ïenske in mo‰ki spoznali

svoj potencial, bo razvoj ãlove‰ke druÏbe spoznal

svoje polne zmoÏnosti. Zatorej je za trajnost inÏe-

nirske skupnosti pomembno spodbujanje vkljuãe-

vanja Ïensk in spodbujanje razprave o vpra‰anju

spola v inÏenirstvu.

10. Mednarodno sodelovanje

Med ljudmi in drÏavami obstajajo pretirane razli-

ke. To lahko vodi v nara‰ãajoão nevarnost in kon-

flikte. Mednarodno sodelovanje inÏenirjev omogo-

ãa izmenjavo znanja in spodbuja uporabo tehnolo-

gij v zdravstvu, za blagostanje in dobro poãutje,

zmanj‰anje rev‰ãine in kulturo miru.

Poziv k aktivnostim
UdeleÏenci Svetovne konvencije inÏenirjev WEC

2004 se obvezujemo spo‰tovati to ·anghajsko

deklaracijo o inÏenirstvu in trajnostni prihodnosti

ter izdajamo poziv. Pozivamo inÏenirje, inÏenirske

organizacije, vlade in mednarodne organizacije,

da sprejmejo in izvedejo aktivnosti, navedene v

tej deklaraciji. Ocenjujemo, da je ta deklaracija

praktiãen odraz in spodbuda za zavezanost k

inÏenirstvu, ki lahko sluÏi kot strate‰ko vodilo

partnerstvu med vsemu delniãarji v inÏenirstvu za

trajnostno prihodnost.

INÎENIRSKI »KLJUâ ZA
TRAJNOSTNO PRIHODNOST«

Nagovor podpredsednika Huang Juja na otvo-

ritveni slovesnosti Svetovne konvencije inÏe-

nirjev 2004, ki se je priãela vãeraj v ·anghaju

in katere se udeleÏuje veã kot 3000 udeleÏen-

cev iz 58 drÏav ter regij. Generalni sekretar

ZdruÏenih narodov Kofi Annan je poslal pismo

s ãestitkami.

·ANGHAJ: Vãeraj se je priãela Svetovna konvenci-

ja inÏenirjev. UdeleÏuje se je veã kot 3000 vrhun-

skih inÏenirjev iz 58 drÏav in regij, ki izmenjujejo

mnenja na temo »InÏenirji oblikujejo trajnostno

prihodnost« s kitajskimi uradniki.

Podpredsednik Huang Ju je poudaril, da bi morali

inÏenirji z vsega sveta promovirati ãezmejno

komuniciranje in sodelovati v smislu bolj‰ega

zadovoljevanja potreb ãlove‰tva.

Dodal je, da so inÏenirske tehnologije odloãilno

orodje za svetovno raziskovanje in da igrajo po-

membno vlogo v znanstvenem, tehnolo‰kem in

ekonomskem razvoju Kitajske.

Huang je dejal, da verjame, da bo Kitajska s po-

moãjo teh izvrstnih inÏenirjev obdrÏala svojo viso-

ko rast ob tem, da bo istoãasno posveãala veliko

pozornost ohranitvi energije in za‰ãiti okolja.

Huangove izjave so odmevale med strokovnjaki in

uradniki iz domovine in tujine.

Maurice Strong, svetovalec generalnega sekretar-

ja ZdruÏenih narodov Kofija Annana, je rekel:

»InÏenirji so kljuãni akterji globalnih sprememb

pri iskanju trajnostne prihodnosti.«

Nadalje je pojasnil, da inÏenirji na Kitajskem in

drugod po svetu s svojimi inovativnimi sposob-

nostmi in praktiãnim znanjem sodelujejo pri iska-

nju tak‰ne prihodnosti.

»Vsekakor drÏi, da je trajnostno inÏenirstvo glavni

izziv in priloÏnost za inÏenirje povsod po svetu,«

je ‰e dodal.

William A. Wulf, predsednik Narodne inÏenirske

akademije ZdruÏenih drÏav Amerike, je izpostavil

stali‰ãe, da se bo ãlove‰tvo sooãilo s »strahovito

krizo«, ãe bo nadaljevalo z ignoriranjem ‰kode, ki

jo povzroãa okolju.

·anghajski Ïupan Han Zheng je poudaril, da so

odgovornosti inÏenirjev, ki jih od njih zahtevata

ekonomija in ekologija, danes bistveno veãje kot

nekoã ter dodal: »Bolj bi morali ceniti in upo‰teva-

ti inÏenirsko modrost.«

Predsednik Kitajske inÏenirske akademije Xu

Kuangdi je dejal, da lahko ãlove‰tvo le skozi ‰tiri

»R« – Reduce (zmanj‰ati), Re-use (ponovno upo-

rabiti), Recycle (reciklirati) in Re-manufacture

(ponovno izdelati) – realizira trajnostno rast v

harmoniji z naravo.

Kot primer je navedel, da je Kitajska naredila

dobro potezo z uporabo cementa z Ïlindro, ki v

primerjavi s cementom, narejenim z apnom,

zmanj‰a porabo energije za 50 % in emisije oglji-

kovega dioksida za 40 %.

Med tridnevno konvencijo bodo inÏenirji priso-

stvovali plenarnim predavanjem ter se udeleÏeva-

li paralelnih sekcij na teme, kot so mreÏni inÏe-

niring in informacijska druÏba, biolo‰ki inÏeniring,

transport in vzdrÏna mega-mesta.

Sestavil Zou Huilin
Prevod ãlanka iz ãasopisa
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Poroãilo o generalni 
skup‰ãini ECEC

Konferenca/sestanek/prireditev:

GENERALNA SKUP·âINA ECEC IN PARLAMENTARNI

VEâER

Kraj prireditve:

BRUSELJ

âas prireditve:

24. NOVEMBER 2004

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Predsednik UO MSRG dr. Îeljko VUKELIå, 

univ. dipl. inÏ. rud. in geoteh.

Generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Kratek opis dogajanja/sprejeti
sklepi ali usmeritve:

K
onec novembra 2004 je v Bruslju potekala

generalna skup‰ãina Evropskega sveta

inÏenirskih zbornic ECEC. ·tevilni udeleÏen-

ci iz desetih drÏav ãlanic ECEC so prisluhnili poro-

ãilom predsednika, generalnega sekretarja in

zakladnika ECEC ter predstavitvi predloga stali‰ã

ECEC do predloga Direktive o storitvah na notra-

njem trgu in predloga Direktive o priznavanju

poklicnih kvalifikacij, ki ga je pripravila delovna

skupina. Generalna skup‰ãina je potrdila predlaga-

no stali‰ãe ECEC in odloãila, da ga posreduje EU-

parlamentu in EU-svetu. Skup‰ãina je sprejela

finanãno poroãilo za leto 2004, finanãni naãrt za

leto 2005, vi‰ino ãlanarine za leto 2005 ter spre-

membo statuta, ki je predvidela dodatno mesto

podpredsednika, na katerega je bil po opravljenih

volitvah izvoljen predstavnik iz âe‰ke republike.

Na povabilo predsednika ECEC je bistvo predloga

Direktive o storitvah na notranjem trgu predstavil

pripravljalec direktive.

V nadaljevanju generalne skup‰ãine je ECEC orga-

nizirala parlamentarni veãer, s katerim je po enem

letu od ustanovitve Ïelela opozoriti na svoj obstoj,

poslanstvo in delo ter se predstaviti ãlanom EU-

parlamenta iz vseh drÏav ãlanic ECEC. ECEC in IZS

sta na parlamentarni veãer povabili komisarja dr.

Potoãnika, vseh sedem slovenskih ãlanov EU-parla-

menta in manj‰e ‰tevilo predstavnikov javne sfere.

Povabilu so se odzvali ãlana EU-parlamenta g. Alojz

Peterle in g. Miha Brejc ter predstavnik Ministrstva

za ‰olstvo, znanost in ‰port dr. Boris Pukl.

Naslednja skup‰ãina ECEC bo ãez leto dni v Var-

‰avi.

Predsednica Bavarske inÏenirske zbornica ga. Heidi Aschl in podpredsednik 

InÏenirske zbornice Slovenije g. Roman Lebar.

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije mag. ârtomir Remec.
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mag. ârtomir Remec na vrhu
inÏenirske zbornice ‰e ‰tiri leta

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

NA 13. SEJI SKUP·âINE INÎENIRSKE

ZBORNICE SLOVENIJE, KI JE BILA 

19. OKTOBRA 2004, JE BIL ZA PREDSEDNIKA

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

PONOVNO IZVOLJEN MAG. âRTOMIR REMEC,

UNIV. DIPL. INÎ. GRAD., KI JE HKRATI TUDI

âLAN PREDSEDSTVA EVROPSKEGA SVETA

INÎENIRSKIH ZBORNIC IN SVETOVNE

FEDERACIJE INÎENIRSKIH ORGANIZACIJ.

Mag.ârtomir Remec je ob svojem ime-

novanju povedal, da je zbornica v

osmih letih od ustanovitve pri‰la v zrelo fazo svo-

jega delovanja. »Glavna naloga zbornice bo pred-
vsem uãinkovito zastopati strokovne in ekonom-
ske interese ãlanov zbornice. Eno kljuãnih podroãij
na‰ega delovanja bo spodbujanje dobre inÏenirske
prakse na podlagi odkrivanja slabih in napaãnih
projektantskih re‰itev ter javno predstavljanje
dobrih re‰itev.«

âlani skup‰ãine so izvolili tudi nove ãlane Komisi-

je za vpis v imenik.

âlani skup‰ãine so skladno s statutom zbornice

sprejeli ‰e spremembe naslednjih pravilnikov in

poslovnikov, ki so objavljeni v rubriki Akti IZS na

spletni strani www.izs.si:
■ Pravilnika o finanãno raãunovodski sluÏbi,
■ Pravilnika o ãlanstvu v zbornici,
■ Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih

prispevkov zbornici,
■ Poslovnika o delu Skup‰ãine zbornice,
■ Poslovnika o delu Upravnega odbora zbornice,

■ Poslovnika o delu Nadzornega odbora zbornice

in
■ Poslovnika o delu Komisije za statut in

poslovnik skup‰ãine.

âlani skup‰ãine so potrdili tudi popravljeno bese-

dilo tarifnih pogojev za projektantske storitve, ki

so z vnesenimi spremembami objavljeni na spletni

strani www.izs.si v rubriki Hitre povezave – Pravila

dobre prakse.

Celotni zapisnik 13. redne skup‰ãine InÏenirske

zbornice Slovenije je objavljen v nadaljevanju, in

sicer v Uradnem listu IZS.

UdeleÏenci 13. redne skup‰ãine InÏenirske 

zbornice Slovenije

Volitve predsednika in ãlanov Komisije za vpis v imenik na 

13. redni skup‰ãini InÏenirske zbornice Slovenije

Predsednik InÏenirske zbornice Slovenije mag. ârtomir Remec



Konferenca/sestanek/prireditev:

7. KONGRES O CESTAH IN PROMETU

Kraj prireditve:

PORTOROÎ

âas prireditve:

20. do 22. oktober 2004

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC, 

univ. dipl. inÏ. grad.

Generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA, 

univ. dipl. inÏ. grad.

SluÏba za izobraÏevanje in informiranje, 

Petra KAVâIâ

Kratek opis dogajanja/sprejeti
sklepi ali usmeritve:

V
ãasu od 20. do 22. oktobra je v PortoroÏu

potekal 7. Kongres o cestah in prometu –

veã za obnovo in vzdrÏevanje. Poleg sloven-

skih strokovnjakov so na kongresu sodelovali tudi

strokovnjaki iz Italije, Avstrije, MadÏarske, Nemãije,

Hrva‰ke, Srbije in ârne gore, ki so predstavili

stanje in perspektive dogajanja v svoji drÏavi.

Predsednik organizacijskega odbora g. Matija

Vilhar je poudaril, da je leto‰nji kongres potekal v

prelomnem trenutku, saj smo trenutno na vi‰ku

gradnje avtocest oz. se nagibamo v drugo polovico

izgradnje, hkrati pa je slovenska cestna stroka v

ãasu gradnje dosegla zavidljiv nivo v Evropi, saj so

na nekaterih podroãjih na‰i strokovnjaki povsem

na vrhu.

»Glavni namen kongresa je seznanjati strokovnja-

ke, ki delajo na podroãju gradnje in vzdrÏevanja

cest ter prometa, z znanjem in izku‰njami kolegov

in hkrati prena‰ati znanje in izku‰nje starej‰ih na

mlaj‰e strokovnjake,« je povedal direktor DRC g.

Sa‰a Skulj.

Na 7. Kongresu o cestah in prometu je bila spreje-

ta tudi sklepna resolucija, ki zajema sklepe, pripo-

roãila in zahteve.

V sklopu kongresa so bili podeljeni tudi Znaki

kakovosti v graditeljstvu in Priznanja DRC za

Ïivljenjsko delo in izreden prispevek pri razvoju

slovenske cestne stroke.

POROâILA IN  REPORTAÎE
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Poroãilo s 7. kongresa 
o cestah in prometu

Prostor InÏenirske zbornice Slovenije si je z zanimanjem

ogledal tudi leto‰nji prejemnik nagrade IZS 

za inÏenirske doseÏke g. JoÏe Mikolj.

UdeleÏence kongresa je nagovoril tudi predsednik

InÏenirske zbornice Slovenije mag. ârtomir Remec.
-
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7. mednarodno posvetovanje o gradnji
predorov in podzemnih prostorov

dr. Îeljko VUKELIå, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.
Predsednik UO Matiãne sekcije rudarjev in geotehnologov

OD 17.-19. NOVEMBRA 2004 JE V LJUBLJANI

POTEKALO 7. MEDNARODNO POSVETOVANJE

O GRADNJI PREDOROV IN PODZEMNIH

PROSTOROV. POSVETOVANJE STA

ORGANIZIRALA DR·TVO ZA PODZEMNE IN

GEOTEHNIâNE KONSTRUKCIJE TER

UNIVERZA V LJUBLJANI. OB MNOGIH

SOORGANIZATORJIH IN SPONZORJIH JE

POSVETOVANJE PODPRLA TUDI MATIâNA

SEKCIJA RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.

POSVETOVANJE IZ LETA V LETO PRIDOBIVA

NA UGLEDU IN POMENU V STROKOVNI

JAVNOSTI TUDI IZVEN MEJA SLOVENIJE.

TAKO JE BILO NA POSVETOVANJU

PREDSTAVLJENIH 42 REFERATOV IZ 11

DRÎAV (MED DRUGIM TUDI Z DALJNE

KITAJSKE).

V Sloveniji je bila izgradnja podzemnih pro-

storov uveljavljena predvsem na podroãju

rudarstva in nekaterih Ïelezni‰kih prodorih.

S priãetkom izgradnje avtocestnega omreÏja v

Sloveniji v devedesetih letih prej‰njega stoletja pa

izgradnja cestnih prodorov postaja strokovni izziv

za slovenske projektante in graditelje, ki so doloãe-

ne izku‰nje pridobivali pri izgradnji karavan‰kega

predora v osemdesetih letih prej‰njega stoletja.

Projektiranje in izgradnja slovenskih predorov se

izvaja na podlagi Nove avstrijske metode (NATM).

Intenzivno naãrtovanje in gradnja predorov na slo-

venskih avtocestah se zrcali v 22 kilometrih novih

predorov, ki so jih projektirali slovenski strokovnja-

ki ter preteÏno gradila slovenska gradbena operati-

va. V prihodnosti pa bo potrebno v okviru nacional-

nega programa izgradnje slovenskih avtocest na

avtocestnem programu zgraditi ‰e nekaj predorov.

Iz uvodne besede predsednika organizacijskega

odbora Leona Kostieva je mogoãe razbrati, da se

obeta na podroãju izgradnje novih Ïelezni‰kih

povezav izgradnja drugega tira na odseku Divaãa –

Koper. Na odseku ârni Kal – Koper, omenjenega

drugega tira, je predvidena izgradnja osmih pre-

dorov skupne dolÏine 31.385 m. V danih pogojih

sta predvidena dva tipa gradnje predorov: izkop

na klasiãen naãin z vrtanjem in razstreljevanjem,

ki bo uporabljen pri gradnji kraj‰ih predorov, in

gradnja predorov z izrezovanjem celotnega profi-

la s TBM (Tunel Boring Machine) stroji, ki bo izvaja-

na pri gradnji predorov veãjih dolÏin.

Ob predvideni gradnji HE Avãe, izgradnji mnogih

podzemnih garaÏ v mestnih sredi‰ãih in predvide-

ni gradnji drugih podzemnih objektov, bo v priho-

dnosti za projektante in gradbeno operativo ‰e

mnogo strokovnih izzivov. Zato si Mednarodno

posvetovanje o gradnji predorov in podzemni

gradnji zasluÏi vso podporo, saj z organizacijo

strokovnega posvetovanja promovira slovenske

strokovnjake in slovensko gradbeno operativo.

Predsednik organizacijskega odbora g. Leon Kostiov, univ.dipl.inÏ.grad.



Volitve novega Upravnega odbora matiãne sekcije rudarjev in geotehnologov.

DNE 19. NOVEMBRA 2004 JE NA INÎENIRSKI

ZBORNICI SLOVENIJE POTEKAL ZBOR

MATIâNE SEKCIJE RUDARJEV IN

GEOTEHNOLOGOV, KATEREGA GLAVNI

NAMEN JE BIL KONSTITUIRANJE NOVEGA

UPRAVNEGA ODBORA. âLANI MATIâNE

SEKCIJE SO TAKO IZVOLILI PREDSEDNIKA IN

âLANE UPRAVNEGA ODBORA.

Za predsednika upravnega odbora Matiãne sek-

cije rudarjev in geotehnologov je bil za prihod-

nja ‰tiri leta ponovno izvoljen dr. Îeljko Vukeliç,

univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.

Za ãlane upravnega odbora sekcije za prihodnja

‰tiri leta so bili izvoljeni:
■ g. Ale‰ BERGER, univ. dipl. inÏ. rud.
■ g. Ljubomir BERIå, univ. dipl. inÏ. rud.
■ dr. Evgen DERVARIâ, univ. dipl. inÏ. rud.
■ dr. Jakob LIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ mag. Dragotin OCEPEK, univ. dipl. inÏ. geol.
■ g. Roman MAâEK, univ. dipl. inÏ. rud. in

geotehnol.
■ mag. Josip SADNIKAR, univ. dipl. inÏ. geol.

Tako se je na InÏenirski zbornici Slovenije na novo

konstituiral prvi upravni odbor matiãnih sekcij po

novem statutu. V zaãetku prihodnjega leta bodo

tako sledile volitve predsednikov, ãlanov in na-

mestnikov upravnih odborov matiãnih sekcij, pred-

sednikov in ãlanov strokovnih svetov matiãnih sek-

cij ter ãlanov nadzornega odbora zbornice,

namestnikov disciplinskega toÏilca, ãlanov disci-

plinske komisije, ãlanov disciplinskega sodi‰ãa in

ãlanov skup‰ãine zbornice.
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Zbor matiãne sekcije rudarjev 
in geotehnologov

dr. Îeljko VUKELIå, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.
Predsednik UO Matiãne sekcije rudarjev in geotehnologov

UdeleÏenci zbora matiãne sekcije.

Predsednik upravnega odbora Matiãne sekcije
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Na‰ znak: 046/04

Datum: 22. 7. 2004

Spo‰tovani,

Glede na to, da kot podjetje izdelujemo lokacij-

ske podatke in doloãitev vplivnega obmoãja za

projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja,

vas prosimo za tolmaãenje 3. odstavka 22. ãlena

pravilnika, v katerem je zapisano naslednje:

“Osoãnenje sosednjih nneepprreemmiiããnniinn zaradi name-
ravane gradnje oziroma objekta se doloãi tako,
da se na geodetskem naãrtu prikaÏe povr‰ino
sence, ki jo bo povzroãil objekt na sosednjih
nepremiãninah.”

in v zakljuãku

“- se ‰teje, da osenãenja ni, ãe iz prikazane povr-
‰ine sence izhaja, da sseennccaa vv nnoobbeenneemm ddeelluu lleettaa
iinn ddnneevvaa nnee ppaaddee nnaa ssoosseeddnnjjee nneepprreemmiiããnniinnee, ali
ãe tak‰na senca pade le na objekt, v katerem se
ljudje ne zadrÏujejo stalno ali pa da tak‰en
objekt nima oken oziroma, ãe ima okna, da za
tak‰nimi okni niso prostori, v katerih se ljudje
stalno zadrÏujejo.

Primeri, ki so najpogosteje vzrok za spore med

sosedi, ali so vkljuãeni kot stranka v postopku ali

ne:

Na sosednji parceli je ãebelnjak, na katerega

pade senca in ‰e to le pozimi, ko so sence naj-

dalj‰e. Isto velja lahko tudi za vrtiãek, pasjo uto,

travnato povr‰ino, cvetliãno grado.

Vpra‰anje je torej:
■ kak‰na je toãna definicija nepremiãnine (je to

katerikoli objekt, ali tudi zemlji‰ãe v celoti, ali

morda gradbena parcela sosednjega zemlji-

‰ãa)
■ kateri letni ãas in ura ali trajanje sence ãez

dan je tisti ki je osnova za izris, ali se kot

sedaj poenostavljeno uporablja kot 450

■ kak‰na so doloãila za nadomestne gradnje v

enakem obsegu, ki so Ïe sedaj osenãile

sosednje objekte in nepremiãnine (stara

va‰ka jedra, center mesta).

Zaradi eventuelnih bolj radikalnih zahtev glede

vplivnega obmoãja bo po na‰ih izku‰njah dolgo-

roãno prihajalo predvsem v naseljih do opustitve

gradnje na manj‰ih parcelah (plombah) in dopol-

nilnih gradenj, kar naj bi bila vizija prostorskega

planiranja. Torej bo onemogoãena intenzivnej‰a

gradnja v obstojeãih naseljih in poveãal se bo

pritisk na obrobje naselij, kjer bodo razmere za

gradnjo glede na sence in druge pogoje idelane.

Lep pozdrav

Pripravila:
mag. Darja Marinãek Prosenc,
univ.dipl.inÏ.kraj.arh.

Vpra‰anje podjetja POPULUS, prostorski inÏeniring, d.o.o., naslovljeno na Ministrstvo za okolje in

prostor RS

Zadeva: INFORMACIJA GLEDE DOLOâBE
PRAVILNIKA O PROJEKTNI IN
TEHNIâNI DOKUMENTACIJI

·tevilka: 351-00-285/2004/S·

Datum: 4. 8. 2004

Zadeva:
INFORMACIJA GLEDE
DOLOâBE 22. âLENA
PRAVILNIKA O PROJEKTNI IN
TEHNIâNI DOKUMENTACIJI –
DOLOâITEV VPLIVNEGA
OBMOâJA

Spo‰tovani!

Prejeli smo va‰ dopis, v katerem nas prosite za po-

drobnej‰o obrazloÏitev 22. ãlena Pravilnika o projekt-

ni in tehniãni dokumentaciji, ki ureja naãin doloãitve

vplivnega obmoãja. Natanãneje vas zanima, kaj

natanãno pomeni dikcija »nepremiãnina« v tretjem

odstavku 22. ãlena, kateri letni ãas in ura trajanja

sence ãez dan je osnova za izris vplivnega obmoãja

osenãenja na geodetski naãrt ter kak‰na so doloãila

za nadomestne gradnje v enakem obsegu, ki so Ïe

sedaj osenãile sosednje objekte in nepremiãnine.

Na va‰a vpra‰anja odgovarjamo naslednje:

1. Uvodoma pojasnjujemo in poudarjamo, da je pra-

vilnik o projektni in tehniãni dokumentaciji izpo-

stavil vlogo izvedbenih prostorskih aktov pri dolo-

ãanju vplivnega obmoãja v zvezi osenãenjem in

sicer je v tretjem odstavku 22. ãlena doloãil, da je

prikazano osenãenje dopustno, ãe je nameravana

gradnja v skladu z gradbeno oziroma regulacijsko

linijo, doloãeno z drÏavnim ali obãinskim lokacij-

skim naãrtom oziroma s pogoji iz obãinskega pro-

storskega reda in ãe sta njena vi‰ina in oblika

tak‰ni, kot ju opredeljujejo doloãbe tak‰nega

izvedbenega prostorskega akta. ·ele ãe izvedbeni

prostorski akt za obmoãje nameravane gradnje ne

doloãa gradbenih oziroma regulacijskih linij, se

‰teje, da osenãenja ni, ãe iz prikazane povr‰ine

sence izhaja, da senca v nobenem delu leta in

dneva ne pade na sosednje nepremiãnine, ali ãe

tak‰na senca pade le na objekt, v katerem se

Ijudje ne zadrÏujejo stalno ali pa da tak‰en objekt

nima oken oziroma ãe ima okna, da za tak‰nimi

okni niso prostori, v katerih se Ijudje stalno zadr-

Ïujejo.

2. Zgoraj citirane doloãbe pravilnika torej pomenijo,

da bi morali biti osnovni elementi (dovoljeni gaba-

riti, gostota pozidave, predvidena razmestitev

objektov) temeljni sestavni del izvedbenih prb-

storskih aktov, ki bi morali Ïe v fazi prostorskega

naãrtovanja stremeti k izpolnjevanju bistvenih

zahtev. Zato bodo morali biti pripravljalci pri pri-

pravi izvedbenih prostorskih aktov v bodoãe

vedno bolj pozorni tudi na te elemente.

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor RS, podjetju

POPULUS, prostorski inÏeniring, d.o.o.
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3. Dokler pa bodo izvedbeni prostorski akti, zlasti v

strnjenih naseljih, dovoljevali tudi gostej‰o zazi-

davo, kar poslediãno pomeni tudi veãje osenãe-

nje in veãje vplive na okolico, bo potrebno tak‰ne

vplive presoditi v postopku izdaje gradbenega

dovoljenja. Zato je s pravilnikom predvideno, da

vplivnega obmoãja ni le v primeru, ãe projektant

dokaÏe, da senca v nobenem letu dneva ne pade

na nobeno sosednjo nepremiãnino. Pravna defini-

cija nepremiãnine je objekt, ki je trdno spojen s

tlemi in ga brez ‰kode za njegovo bistvo ni

mogoãe prenesti drugam. V tem smislu je zato

treba tudi pojasniti, da sem ne moremo ‰teti

ãebelnjaka ali pasje ute ali podobnega enostav-

nega objekta, ãe nima temeljenja in ga je zato

mogoãe, ne da bi pri tem na objektu nastala

‰koda, prenesti drugam. Pojem nepremiãnine po

pravni definiciji zajema tudi zemlji‰ãa.

4. Z va‰im oãitkom, da bo dolgoroãno prihajalo do

radikalnih zahtev glede vplivnega obmoãja in

poslediãno do opustitve gradnje na manj‰ih par-

celah in do opustitve dopolnilnih gradenj ter v

obstojeãih naseljih, se ni mogoãe strinjati.

Projektant mora namreã doloãiti vplivno obmoãje

oziroma lahko prikaÏe, da vplivnega obmoãja ni,

samo ãe hkrati dokaÏe, da bo poskrbljeno za

tak‰ne ukrepe, zaradi katerih bo ta vpliv izniãen,

kar je tudi moÏno doseãi s projektiranjem. ·ele v

kolikor mu to ne uspe, mora zarisati vplivno

obmoãje, na podlagi katerega upravna enota

nato vkljuãi v postopek stranske udeleÏence. To

pa ‰e ne pomeni nujno zavrnitve gradbenega

dovoljenja, temveã samo omogoãitev presoje

upravnemu organu, ki v postopku presodi, ali se

njihove trditve opirajo na veljaven predpis, sicer

pa tak‰ne stranke napoti na pot pravde. V zvezi z

doloãanjem strank v postopku obstaja tudi Ïe

bogata pravna praksa.

5. Glede letnega ãasa in ure ali trajanja sence ãez

dan pri doloãanju osenãenja je treba uporabiti Ïe

uveljavljena pravila stroke in tkim. Raymondov

diagram, ki so ga projektanti Ïe dosedaj uporab-

ljali za doloãanje senc.

S spo‰tovanjem!

Pripravila:
Sabina ·erko
vi‰ja svetovalka

mag. Sanja Traun‰ek
Direktorica Urada za graditev in sistem prostora

Spo‰tovani!

Kot ãlan izpitne komisije za podroãje poÏarne var-

nosti za projektante in revidente po ZGO-1 vas pro-

sim za doloãena pojasnila glede izvajanja novega

Pravilnika o poÏarni varnosti v stavbah, ki je

iz‰el v Ur.l. RS ‰t. 31/04. Name se obraãajo razni

projektanti za pojasnila, na katera pa ne morem

dati odgovora brez ustreznega pojasnila nekaterih

doloãil z va‰e strani.

Prosim vas za:

A) pojasnilo 5. odstavka 14. ãlena in sicer:

1. Ali je s pojmom “revident” mi‰ljen “revident

poÏarne varnosti” ali pa so s tem pojmom

mi‰ljeni samo revidenti za podroãje arhi-

tekture, gradbenih konstrukcij, elektro in stroj-

nih instalacij, ki se pri pregledu doloãene doku-

mentacije na podroãju poÏarne varnosti “ome-
jijo na preveritev, ali so re‰itve v posameznih
delih projektne dokumentacije v skladu s ‰tudi-

jo poÏarne varnosti”?

2. Kaj je z revizijo ‰tudije poÏarne varnosti? Ali to

pomeni, da revizija ‰tudije poÏarne varnosti ni

zahtevana po tem pravilniku? Iz 1. odstavka 14.

ãlena namreã sledi, da je revizija obvezna, torej

tudi za ‰tudijo poÏarne varnosti.

3. V kolikor je revizija ‰tudije poÏarne varnosti po

tem pravilniku zahtevana, ali se tudi revident

poÏarne varnosti omeji zgolj na to, kar doloãa

5. odstavek tega ãlena (“ali so re‰itve v posa-
meznih delih projektne dokumentacije vv sskkllaadduu

s ‰tudijo poÏarne varnosti”)? Kako izgleda v

tak‰nem primeru revizijsko poroãilo?

4. Kaj se zgodi v primeru, ãe je investitor v

postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

Ïe pridobil soglasje s podroãja varstva pred

poÏarom, revident ‰tudije poÏarne varnosti pa

ugotovi, da je ‰tudija poÏarne varnosti izdelana

pomanjkljivo? Ali je treba v tem primeru

pridobiti novo soglasje s podroãja varstva pred

poÏarom? Projektne re‰itve se bodo namreã

zaradi revizije spremenile. Ali pa se priãne pri-

dobivati soglasje s podroãja varstva pred poÏa-

rom ‰ele po opravljeni reviziji?

B) pojasnilo 3. odstavka 11. ãlena in sicer:

1. Na kak‰en naãin se izpolni obrazec “Izkaz

poÏarne varnosti stavbe” za primer naãrtova-

nih ukrepov in za primer izvedenih ukrepov?

Ali lahko posredujete en ali dva primera izpol-

nitve tega obrazca? V prilogi po‰iljam izpolnjen

obrazec za primer naãrtovanih ukrepov po eni

varianti.

2. Ali je dolÏan “odgovorni projektant” v smislu

tega ãlena pred izpolnitvijo “izvedenih ukre-

pov” v obrazcu zahtevati ustrezne certifikate,

ateste, pregled sistemov aktivne poÏarne za‰ãi-

te s strani poobla‰ãenih preglednikov? Obstaja

namreã bojazen, da bodo razni projektanti, ki

niso strokovnjaki iz podroãja poÏarne varnosti,

kar pav‰alno podpisovali ta obrazec, v bistvu

pa ne bodo zahtevali predloÏitve nobenega

dokaza. Na primer za dokazilo, da je neko

obmoãje v zgradbi resniãno “poÏarni sektor”, je

treba predloÏiti certifikate za vse mejne grad-

bene elemente (zidove, vrata, steklene povr‰i-

ne, tla in strop). LaÏji naãin pa je seveda, da se

pod rubriko “razdelitev stavbe v poÏarne

sektorje” v obrazcu napi‰e zgolj “da”.

3. Ali je treba, ãe Ïelimo ugotoviti, ali objekt “ust-

reza”, vr‰iti ene vrste projektantski nadzor v

smislu:

– pregleda projektov arhitekture, gradbene

konstrukcije, elektro in strojnih instalacij,

– pregleda ustreznih dokazil o vgrajenih grad-

benih materialih in elementih, poroãil o preiz-

kusih sistemov aktivne poÏarne za‰ãite,

– pregleda dejansko izvedenih del na terenu?

Kot primer za ponazoritev zgoraj navedenega

vpra‰anja navajam na primer vgradnjo poÏarne

lopute, pri kateri je treba preveriti:

– ali je bila pravilno naãrtovana,

– ali je bila pravilno in na pravem mestu vgraje-

na (torej na meji poÏarnega sektorja),

– ali ima ustrezni certifikat.

Za va‰ odgovor se vam Ïe v naprej zahvaljujem.

S spo‰tovanjem in pozdravi!

PIN d.o.o.
mag. Ale‰ Glavnik, univ.dipl.inÏ.str., EUR ING

tehniãni direktor

Vpra‰anje podjetja PIN, d.o.o., naslovljeno na Ministrstvo za okolje in prostor RS
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·tevilka: 351-07-16/04 SG

Datum: 19. avgust 2004

Spo‰tovani!

V va‰em dopisu nas prosite za pojasnila glede

izvajanja Pravilnika o poÏarni varnosti v stavbah

(Uradni list RS, ‰t. 31/04, v nadaljnjem besedilu:

poÏarni pravilnik).

Vpra‰anja ste razdelili na dva sklopa:

A
V prvem, ki se nana‰a predvsem na 14. ãlen poÏar-

nega pravilnika, spra‰ujete:

1. ali je s pojmom »revident« mi‰ljen »revident

poÏarne varnosti«, ali pa so mi‰ljeni revidenti z

drugih strokovnih podroãij, ki se pri pregledu

projektne dokumentacije »omejijo na preveri-

tev, ali so re‰itve v posameznih delih projektne

dokumentacije v skladu s ‰tudijo poÏarne var-

nosti«;

2. ali poÏarni pravilnik zahteva revizijo ‰tudije

poÏarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: ‰tudi-

ja); ãe je odgovor na prej‰nje vpra‰anje pritrdi-

len, se zastavlja nadaljnje vpra‰anje, ali se revi-

dent poÏarne varnosti omeji na preveritev skla-

dnosti naãrtov z re‰itvami iz ‰tudije; kaj storiti

v primerih, ko se pri reviziji izkaÏe, da je napa-

ka Ïe v ‰tudiji, na katero je bilo pridobljeno

»poÏarno soglasje«. Ali je treba postopek pri-

dobivanja soglasja ponoviti, ali pa je (zaradi te

moÏnosti) v vseh primerih treba soglasje

pridobiti po opravljeni reviziji.

B
V drugem sklopu, ki se nana‰a na 11. ãlen poÏarne-

ga pravilnika, pa spra‰ujete:

1. na kak‰en naãin se izpolnjuje priloga »izkaz

poÏarne varnosti v stavbah«;

2. ali je odgovorni projektant pred podpisom

stolpca »izvedeni ukrepi« upraviãen zahtevati

certifikate, ateste ipd. Ali je torej treba vr‰iti

neke vrste »projektantski nadzor«, ki naj obse-

ga pregled projektov, dokazil o vgrajenih grad-

benih materialih in elementih in ki naj pregleda

opravljena dela.

Zadeva: IZVAJANJE PRAVILNIKA O POÎARNI VARNOSTI V STAVBAH

Preuãili smo va‰ dopis, vkljuãno s primerom izpol-

njenega obrazca »izkaz poÏarne varnosti v stav-

bah«, in vam odgovarjamo naslednje:

ad. A

1.

Va‰e vpra‰anje ne razlikuje dveh izrazov, ki sta

definirana v Zakonu o graditvi objektov (Uradni

list RS 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 47/04,

45/04 ZVZP-1, 62/04 – odl.US, v nadaljnjem besedi-

lu ZGO-1): »revident« in »odgovorni revident«.

Revident je opredeljen kot »pravna ali fiziãna ose-

ba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve

pri reviziji…«. Izraz odgovorni revident pa pomeni

posameznika, ki revidentu (»firmi«) »odgovarja,

da so naãrti, ki jih revidira, v skladu z gradbenimi

predpisi …«. Naloga revidenta (»firme«) je, da

zagotovi, da izpolnjenost posamezne relevantne

bistvene zahteve pregleda tisti odgovorni revi-

dent, ki je za to usposobljen v skladu s Pravilnik-

om o strokovnih izpitih s podroãja opravljanja

inÏenirskih storitev (Uradni list RS, ‰t. 124/03). Ker

25. ãlen navedenega pravilnika med komisijami,

pred katerimi se izkazuje strokovna usposoblje-

nost za pridobitev pravice opravljanja odgovorne-

ga revidiranja, uvr‰ãa tudi »komisijo za revidira-

nje drugih naãrtov, ki so v zvezi z gradnjo, kot so

‰tudija poÏarne varnosti…« je moã ugotoviti, da:

■ mora v primerih, ko je revizija obvezna, revi-

dent poskrbeti za revizijo celotnega projekta

tako, da se revidiranje opravi po naãrtih, pri

ãemer se pregleduje skladnost s prostorskimi

akti, zanesljivost, izpolnjenost bistvenih zahtev

in je vplivno obmoãje objekta pravilno doloãe-

no, in

■ mora revident za revizijo posameznega naãrta

imenovati odgovornega revidenta. Ker se revizi-

je za »varnost pred poÏarom« ne da omejiti na

en sam naãrt, temveã se ta tematika pojavlja v

veã naãrtih (tipiãno v naãrtu arhitekture, krajin-

ske arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih

instalacij, elektro instalacij in v ‰tudiji poÏarne

varnosti) in ker praviloma ne obstaja en sam, za

vsa podroãja usposobljen odgovorni revident,

jih revident lahko poveri tako revidentu za

poÏarno varnost, ki bo pregledal ‰tudijo in ele-

mente poÏarne varnosti v vseh naãrtih, kjer se

le-ti pojavljajo, ali pa prepusti pregled elemen-

tov poÏarne varnosti vsakemu od revidentov

posameznega naãrta. Revizijo ‰tudije pa sme

opraviti samo revident za poÏarno varnost.

Glede obsega revizije glej odgovora pod Ad.2.

2.

Pravilno ste ugotovili, da je ‰tudija tudi predmet

revizije, kar izhaja Ïe iz 36. in 53. ãlena ZGO-1 (‰tu-

dije in elaborati imajo namreã status naãrta, revi-

zija projektne dokumentacije pa se opravi tako, da

se revidirajo posamezni naãrti). Taka zahteva

izhaja tudi iz priloge 4 Pravilnika o projektni in

tehniãni dokumentaciji (Uradni list RS, ‰t. 66/04, v

nadaljnjem besedilu: pravilnik o projektni doku-

mentaciji) in iz prvega in drugega odstavka 14.

ãlena poÏarnega pravilnika.

Zgoraj navedeno torej pomeni, da obstajata dve

pravni podlagi za obvezno revizijo:

■ ãe gre za zahtevni objekt po ZGO-1 (ki pa spada

med poÏarno manj zahtevne stavbe), kar bo

pomenilo, da se revidirajo le elementi poÏarne

varnosti v naãrtih, ali

■ ãe gre za primer iz prvega in drugega odstavka

14. ãlena poÏarnega pravilnika, ob upo‰tevanju

izjeme iz tretjega odstavka (enostavne stavbe).

Zadnji odstavek 14. ãlena poÏarnega pravilnika je

treba razumeti kot omilitev zahteve po reviziji ozi-

roma kot delitev dela med »poÏarnim in‰pektor-

jem« in revidentom. V teh primerih je predpisano,

da se revident praviloma omeji na preveritev, ali

so bile projektne re‰itve in zahteve iz ‰tudije ko-

rektno prenesene v vse druge naãrte (tako risbe,

tehniãno poroãilo, kot druge dele posameznega

naãrta).

âe torej revident pri preuãevanju projektne doku-

mentacije podvomi v korektnost ‰tudije in se pri

njenem pregledu ugotovi, da strokovno ni korekt-

na, je dolÏan o tem, da ne ‰tudija ne drugi rele-

vantni deli projektne dokumentacije ne omogoãa-

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor RS, podjetju PIN, d.o.o.
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jo izdajo pozitivnega revizijskega poroãila obvesti-

ti odgovornega vodjo projekta oziroma investitor-

ja. Odgovorni vodja projekta bo po pridobitvi po-

pravljene oziroma dopolnjene ‰tudije dolÏan za-

prositi za novo »poÏarno soglasje«. Morda pa bo

pred tem zaprosil ‰e za nove projektne pogoje, ãe

so, denimo, bile uporabljene metode poÏarnega

inÏenirstva, pa so bile bistvene predpostavke na

katerih je ‰tudija temeljila, napaãne (drugi odsta-

vek 13. ãlena poÏarnega pravilnika).

Iz priloge 4 pravilnika o projektni dokumentaciji

tudi jasno izhaja vrstni red priprave projektne ozi-

roma tehniãne dokumentacije: najprej soglasja

potem revizija.

ad. B

1.

Kar se tiãe izpolnjevanja obrazca »Izkaz poÏarne

varnosti stavbe«, je treba najprej razloÏiti osnovno

vodilo, ki izhaja Ïe iz ZGO-1 in se nadaljuje v pravil-

niku o projektni dokumentaciji. Enak cilj je priprav-

ljavec zasledoval tudi v poÏarnem pravilniku.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

je »samo« projekt, s katerim se dokazuje oziroma

nakazuje izpolnjenost bistvenih lastnosti za potre-

be izdaje upravnega dovoljenja. To pomeni, da je v

primerjavi s PGD po prej‰njem zakonu sedanji PGD

natanãen in obseÏen le toliko, da omogoãi izdajo

dovoljenja, ker obstaja zadostna verjetnost, da bo

projektiran in zgrajen objekt izpolnjeval vse pred-

pisane zahteve. Projekt za izvedbo (PZI) pa mora

omogoãiti uspe‰no izvedbo in je torej bolj »navo-

dilo« izvajalcem. Iz vseh predpisov seveda izhaja,

da PZI ne sme biti v nasprotju s PGD. Iz navedene-

ga izhaja, da naj bo PGD in v njem vsebovani naãrti

ter ‰tudija tako natanãni, da bo moÏno izdati

»poÏarno soglasje«, obenem pa tako splo‰en, da

ne bo vsaka sprememba detajla v PZI pomenila

takoj‰njega neskladja s PGD in s tem povzroãila

pravnih posledic, ki jih tak‰no neskladje prinese s

seboj. Na drugi strani pa tretji odstavek 11. ãlena

poÏarnega pravilnika doloãa, da se v izkazu prika-

zujejo »povzetki vsebine strokovnega dela ‰tudije

poÏarne varnosti oziroma naãrtov«. To pomeni, da

mora izkaz vsebovati najkraj‰i moÏen povzetek

vsebine (tehniãne lastnosti, ‰tevila, dolÏine, pozici-

je, ipd) ne pa samo odgovora »da« ali »ne«.

2.

Za odgovor na to vpra‰anje je treba najprej ugoto-

viti, da po ZGO-1 izvajata nadzor nad gradnjo dva

subjekta: »nadzornik« in »gradbeni in‰pektorat«.

Naloge, ki jih opravlja nadzornik oziroma odgovor-

ni nadzorniki, so doloãene v 88. ãlenu ZGO-1, kate-

rega drugi odstavek med drugim doloãa tudi, »da

mora nepravilnosti med gradnjo prijaviti tudi grad-

benemu in‰pektorju«. Iz te doloãbe jasno izhaja,

da je v osnovi za nadzor nad gradnjo odgovoren

nadzornik in njegovi odgovorni nadzorniki. Grad-

beni in‰pektor pa ima skladno s 145. ãlenom ZGO-1

pravico, da ne glede na prijave samostojno oprav-

lja in‰pekcijski nadzor. Namen poÏarnega pravilni-

ka pa je, da odgovorni projektant podroãja poÏara

v veãji meri, kot je to veljalo do sedaj, spremlja ne

le postopek projektiranja, temveã tudi gradnje in s

tem laÏje odigra svojo vlogo pri zagotavljanju

kakovosti zgrajenih stavb. S tem v zvezi je po-

membno opozoriti, da ZGO-1 ne pozna »projektant-

skega nadzora« in je zato opisano vlogo odgovor-

nega projektanta moÏno razumeti le kot podza-

konsko dodelavo doloãb ZGO-1 o »tehniãnem sve-

tovanju«, ki je vkljuãeno v definicijo projektiranja

(»tehniãno svetovanje je svetovanje in zastopanje

investitorja v zvezi z graditvijo objektov«).

âe k zgoraj navedenemu dodamo ‰e doloãbe ZGO-1,

ki ‰tudijo enaãijo z naãrtom, ta pa je celovit ‰ele,

ko so vse re‰itve v vseh delih projektne dokumen-

tacije med seboj skladne in jih torej lahko podpi‰e

odgovorni vodja projekta, je jasno, da je gradbeni

nadzornik tisti, ki nadzoruje kvaliteto gradbenih

proizvodov, ki se bodo vgradili, poleg tega pa tudi

njihovo vgradnjo.

Odgovorni projektant je po poÏarnem pravilniku

dolÏan predvsem spremljati prenos naãrtovanih

poÏarnih re‰itev v nastajajoão stavbo. âe se odzo-

ve pozivu, da prisostvuje izvedbi kljuãnih poÏarnih

re‰itev, pa na gradbi‰ãu opazi druge nepravilnosti,

je sicer dolÏan o svojih ugotovitvah obvestiti

odgovornega nadzornika, ni pa njegova dolÏnost

preverjati ustreznost certifikatov ipd. Od ravni

profesionalnosti pristopa odgovornega projektan-

ta je torej odvisna odloãitev, ali bo stolpec »izve-

deni poÏarni ukrepi« v izkazu podpisal »na slepo«,

ali bo torej v celoti zaupal nadzorniku, ali pa se bo

osebno prepriãal o izvedenih ukrepih, kot mu omo-

goãa poÏarni pravilnik.

Ker ste se predstavili kot ãlan izpitne komisija pri

IZS za podroãje poÏarne varnosti in ker gre za

vpra‰anja, ki zadevajo ‰ir‰e podroãje razmerij med

projekti in njihovo revizijo ter med nadzorom

gradnje, s tem odgovorom seznanjamo tudi obe

poklicni zbornici in organ, ki je pristojen za

podroãje ‰tudije poÏarne varnosti.

Pripravila:
Sa‰a Galonja
Vitomir Fister

mag. Sanja Traun‰ek
Direktorica Urada za graditev in sistem prostora

f
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niku ni doloãeno, da bi jih lahko izdelovali

odgovorni projektanti, tako kot je to pred-

pisano za naãrte, zato je v prilogi 1 pravilnika o

projektni in tehniãni dokumentaciji, v obrazcu

0.4. tudi predvideno, da se pri elaboratih vpi‰e-

jo podatki o izdelovalcu, ne pa o odgovornem

projektantu. Pravico izdelave elaborata namreã

doloãajo predpisi, na podlagi katerih je obve-

zno potrebno izdelati elaborat.

4. Pravilnik o strokovnih izpitih s podroãja oprav-

ljanja inÏenirskih storitev (Uradni list RS, ‰t.

124/03) zato med vrstami strokovnih izpitov, ki

jih pristojna poklicna zbornica opravlja na

podlagi javnega pooblastila, ne predvideva

strokovnega izpita za izdelovanje elaboratov, ki

so predpisani s posebnimi predpisi. Ne glede na

navedeno pa menimo, da iz nalog pristojne

poklicne zbornice, opredeljenih s statutom,

med katerimi je tudi zagotavljanje strokovnega

izobraÏevanja in izpopolnjevanja njenih ãlanov,

jasno izhaja, da je ena osnovnih nalog pristojne

poklicne zbornice tudi izobraÏevanje njenih ãla-

nov in dviganje kvalitete projektiranja nasploh.

Iz tega naslova lahko pristojna poklicna zborni-

ca organizira izobraÏevanja, tudi s podroãja

specialistiãnih znanj kot je izdelava ‰tudij zvoã-

ne za‰ãite in podobno ter izvaja preverjanje

tak‰nega znanja s strokovnimi izpiti. To je tudi

Ïe uveljavljena praksa pristojnih poklicnih

zbornic evropskih drÏav, saj s tem uresniãujejo

temeljno nalogo zbornice kot prostovoljnega

zdruÏenja in s tem neposredno omogoãajo dvig

kvalitete projektiranja.

S spo‰tovanjem!

Pripravila:
Sabina ·erko, 
vi‰ja svetovalka

Mag. Sanja TRAUN·EK
Direktorica Urada za graditev in sistem prostora

·tevilka: 351-00-319/2004/S·

Datum: 8. 9. 2004

Spo‰tovani !

V dopisu, s katerim ste se obrnili na tukaj‰nje

ministrstvo, spra‰ujete, ali projektna dokumen-

tacija, iz katere mora izhajati doseganje pred-

pisane ravni zvoãne za‰ãite v skladu z 10. ãle-

nom Pravilnika o zvoãni za‰ãiti stavb (Uradni

list RS, ‰t. 14/99), spada med vrste naãrtov ozi-

roma je sestavni del naãrtov, ki jih predvideva

ZGO-1 v 36. ãlenu.

Na va‰e vpra‰anje odgovarjamo:

1. Poroãilo in ocena ustreznosti zvoãne za‰ãite,

pridobljene na podlagi izvedenih meritev, ter

dokumentacija o doseganju predpisane ravni

zvoãne za‰ãite stavb, ni vrsta naãrta po ZGO-

1 oziroma po pravilniku o projektni in tehniã-

ni dokumentaciji. Pravilnik o zvoãni za‰ãiti

stavb sicer doloãa, da mora doseganje pred-

pisane ravni zvoãne za‰ãite stavb izhajati iz

projekta za pridobitev gradbenega dovolje-

nja, vendar pa to ne pomeni, da mora to

izhajati iz naãrtov, kot jih opredeljujeta ZGO-

1 in pravilnik o projektni in tehniãni doku-

mentaciji ali da bi moral biti to celo poseben

naãrt. Tak‰ne vrste naãrtov ZGO-1 in pravil-

nik niti nista predvidela in se ga tudi ne da

uvrstiti v nobeno od na‰tetih vrst naãrtov.

2. Opisana dokumentacija, ki se nana‰a na

zvoãno za‰ãito stavb, se ‰teje za obvezni ela-

borat v primeru, da je predmet projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja stavba,

namenjena za bivanje in delo ljudi v primeru

novogradenj, dozidav in nadzidav, spremem-

be namembnosti in rekonstrukcijah, ãe je nji-

hov namen odpraviti neskladnosti z zahteva-

mi za zvoãno za‰ãito stavb. V skladu s pravil-

nikom o projektni in tehniãni dokumentaciji

so elaborati, analize in ‰tudije sestavni del

projekta, ãe so zaradi posebnosti posamezne

vrste projekta, vrste objekta ali lokacije, na

kateri naj bi se objekt zgradil, potrebni ali ãe

jih zahtevajo posebni predpisi. Tak‰ni elabo-

rati, ‰tudije in analize se v skladu s 7. ãlenom

pravilnika o projektni in tehniãni dokumenta-

ciji vlagajo takoj za mapami z naãrti, vendar

to ne pomeni, da se uvr‰ãajo v katero od vrst

naãrtov, ki so na‰teti v ZGO-1 in pravilniku.

3. Za elaborate, ‰tudije in analize (v nadaljeva-

nju: elaborati) tudi nikjer v ZGO-1 ali v pravil-

Zadeva:
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN DOSEGANJE PREDPISANE
RAVNI ZVOâNE ZA·âITE V SKLADU S PRAVILNIKOM O
ZVOâNI ZA·âITI STAVB

·tevilka: 351-00-432/2004/TMJ

Datum: 17. 11. 2004

Zadeva:
POGOJI ZA IZDELAVO
VARNOSTNEGA NAâRTA ZA
GRADBI·âA

Spo‰tovani !

Z navedenim dopisom nas uvodoma seznanjate, da

naj bi se v praksi razliãno interpretiralo pravne akte,

ki govorijo o izdelavi varnostnega naãrta za gradbi-

‰ãa. To utemeljujete s tem, da naj bi nekateri naroãni-

ki zahtevali potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pro-

jektanta, na seminarjih pa da nekateri predavatelji

tudi zagovarjajo stali‰ãe, da so zaradi dikcije zadnje-

ga stavka ‰estega odstavka 4. ãlena Uredbe o zago-

tavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaãasnih in

premiãnih gradbi‰ãih in pravilnika o projektni in teh-

niãni dokumentaciji, to je, da je varnostni naãrt ses-

tavni del projektne dokumentacije, ter dikcije ‰estega

odstavka 35. ãlena Pravilnika o projektni in tehniãni

dokumentaciji, postavljene zahteve, da lahko var-

nostni naãrt izdela samo projektant po ZGO-1. Ker pa

da, kot navajate, jasnega doloãila, ki bi potrjevalo

tak‰ne trditve, ni, nas prosite za ustrezno pojasnilo.

V tej zvezi odgovarjamo:

Za izdelovalce elaboratov, ki sodijo med naãrte ‰t. 10

v projektni dokumentaciji ne veljajo doloãbe 45. oz

47. ãlena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,

‰t, 110/01 in naslednji, ZGO-1), ki zadeva izpolnjevanje

osnovnih pogojev za zagotavljanje odgovornosti pri

projektiranju, torej predpisanih pogojev projektant-

ske organizacije (dejavnost in zavarovanje odgovor-

nosti), vpisa v veljavni imenik odgovornih projektan-

tov, konãanega ‰tudija za pridobitev visoko‰olske izo-

brazbe ter najmanj treh oz. sedmih let delovnih izku-

‰enj na podroãju projektantskih storitev, kar uteme-

ljujemo z naslednjim:

1. Za elaborate, ‰tudije in analize (v nadaljevanju: ela-

borati) nikjer v Zakonu o graditvi objektov (Uradni

list RS, ‰t. 110702 in naslednji, ZGO-1) ali v Pravilniku

o projektni in tehniãni dokumentaciji (Uradni list

RS, ‰t. 66/04) ni doloãeno, da bi jih lahko izdelovali

(samo) odgovorni projektanti, tako kot je to pred-

pisano za naãrte. Zato je v prilogi 1 pravilnika o

projektni in tehniãni dokumentaciji, v obrazcu 0.4.

tudi predvideno, da se pri elaboratih vpi‰ejo poda-

tki o izdelovalcu, ne pa o odgovornem projektantu.

Pravico izdelave elaborata namreã doloãajo pred-

pisi, na podlagi katerih je obvezno potrebno izdela-

ti doloãeni elaborat. To velja tudi za izdelavo var-

nostnega naãrta, ki ga za gradnje sicer opredeljuje-

jo tudi doloãbe pravilnika o projektni in tehniãni

dokumentacije, pogoje za njegove izdelovalce pa

doloãajo ustrezne doloãbe Uredbe o zagotavljanju

varnosti in zdravja pri delu na premiãnih gradbi-

‰ãih (Uradni list RS, ‰t. 3/02 in 57/03). f
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·tevilka: 90001-11/2004-1

Datum: 5. 11. 2004

InÏenirska zbornica Slovenije

Matiãna sekcija geodetov

Jar‰ka cesta 10b

1000 Ljubljana

Spo‰tovani!

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadalje-

vanju Geodetska uprava) je v avgustu letos omo-

goãila javni vpogled v podatke o nepremiãninah.

Za registrirane uporabnike je urejen poseben

vpogled v podatke zemlji‰kega katastra, katastra

stavb, register prostorskih enot in geodetske

toãke. Veã informacij o pogojih za dostop in upo-

rabo geodetskih podatkov je na spletnih straneh

Geodetske uprave http://www.gu.gov.si/ in Geodet-

skega in‰tituta Slovenije http://www.geod-is.si/. 

Îe dalj ãasa je skupna Ïelja in potreba Geodetske

uprave in geodetskih podjetij po dostopu do geo-

detskih podatkov preko svetovnega spleta, v kar

smo vloÏili veliko skupnih naporov. Prvi rezultat

tega skupnega prizadevanja je pred nami. Dostop

preko svetovnega spleta lahko geodetskim podjet-

jem olaj‰a pridobivanje potrebnih podatkov za

izvajanje geodetskih storitev. Trenutno je moÏen

samo vpogled v geodetske podatke, sistem pa bo-

mo nadgrajevali, tako da bo moÏen tudi prevzem

izbranih podatkov.

Ker je na Geodetski upravi s pripravo geodetskih

podatkov geodetskim podjetjem za izvajanje stori-

tev veliko dela, Ïelimo obseg tega dela zmanj‰ati.

Prehod geodetskih podjetij na vpogled geodetskih

podatkov preko svetovnega spleta bomo izvajali

postopoma. Tako predlagamo, da bi po 31.12.2004

prenehali izdajati podatke o geodetskih toãkah

geodetskim podjetjem za izvajanje posameznih

manj‰ih geodetskih storitev in bi po tem datumu

Geodetska uprava izdajala podatke o geodetskih

toãkah samo ‰e za veãja obmoãja izvajanja posa-

meznih geodetskih storitev (najmanj 20 geodet-

skih toãk za posamezno geodetsko storitev). Geo-

detska uprava bo v zaãetku leta 2005 pristopila k

razvoju novih servisov, ki bodo omogoãali hitrej‰o

in uãinkovito uporabo geodetskih podatkov za

geodetska podjetja. Da bi laÏje definirali dokonãno

oblikovanje pogojev za prehod na nov naãin dela

in potrebne vmesnike ter funkcionalnosti za geo-

detska podjetja, vas prosimo, da nam do 15. no-

vembra 2004 z va‰e strani sporoãite 2 do 3 kon-

taktne osebe, ki bi lahko sodelovale pri tej nalogi.

Letno nadomestilo za vpogled v geodetske podat-

ke se plaãa za vsako koledarsko leto posebej. Da

pa bi bil prehod na nov naãin dela ãim laÏji, bo

letno nadomestilo za vpogled v geodetske podat-

ke, ki so ga geodetska podjetja plaãala do konca

leta 2004, veljalo tudi v koledarskem letu 2005.

Geodetska podjetja, ki si ‰e niso uredila dostopa

do geodetskih podakov, bodo pa to storila ‰e

letos, bodo nadomestilo za vpogled v geodetske

podatke plaãala v letu 2005.

Z namenom pospe‰itve posodobitve medsebojne-

ga poslovanja Ïelimo z va‰o pomoãjo pozvati geo-

detska podjetja, naj si do konca decembra 2004

uredijo dostop do geodetskih podatkov preko

svetovnega spleta.

Lep pozdrav

Ale‰ Seli‰kar
Generalni direktor

2. Zgoraj pojasnjeno utemeljujemo tudi s ‰estim

odstavkom 7. ãlena Pravilnika o projektni in teh-

niãni dokumentaciji, ki doloãa, da mora imeti vsak

posamezni naãrt, razen elaboratov in drugih teh-

niãnih dokumentov, naslovno stran s podatki o

investitorju, objektu, vrsti projektne dokumentaci-

je in njeni ‰tevilki, vrsti naãrta in njegovi ‰tevilãni

oznaki, vrsti gradnje, projektantu, odgovornem

projektantu in odgovornemu vodji projekta ter

‰tevilki, kraju in datumu izdelave naãrta, kazalo

vsebine naãrta, kazalo vsebine projekta z druge

strani priloge 1 tega pravilnika, ki je njegov sestav-

ni del, tehniãno poroãilo in risbe.

3. Zato tudi Pravilnik o strokovnih izpitih s podroãja

opravljanja inÏenirskih storitev (Uradni list RS, ‰t.

124/03) med vrstami strokovnih izpitov, ki jih pri-

stojna poklicna zbornica opravlja na podlagi jav-

nega pooblastila, ne predvideva strokovnega izpi-

ta za izdelovanje elaboratov, ki so predpisani s

posebnimi predpisi. Ne glede na navedeno pa

menimo, da iz nalog pristojne poklicne zbornice,

opredeljenih s statutom, med katerimi je tudi

zagotavljanje strokovnega izobraÏevanja in izpo-

polnjevanja njenih ãlanov, jasno izhaja, da je ena

osnovnih nalog pristojne poklicne zbornice tudi

izobraÏevanje njenih ãlanov in dviganje kvalitete

projektiranja nasploh. Iz tega naslova lahko pri-

stojna poklicna zbornica organizira izobraÏevanja,

tudi s podroãja specialistiãnih znanj kot je izdelava

‰tudij zvoãne za‰ãite in podobno ter izvaja prever-

janje tak‰nega znanja s strokovnimi izpiti. To je

tudi Ïe uveljavljena praksa pristojnih poklicnih

zbornic evropskih drÏav, saj s tem uresniãujejo

temeljno nalogo zbornice kot prostovoljnega zdru-

Ïenja in s tem neposredno omogoãajo dvig kvali-

tete projektiranja.

Ker iz pojasnjenega torej jasno izhaja, da so stali‰ãa

predavateljev po razliãnih seminarjih, ki jih v dopisu

omenjate, da naj bi iz dikcije zadnjega stavka ‰estega

odstavka 4. ãlena Uredbe o zagotavljanju varnosti in

zdravja pri delu na zaãasnih in premiãnih gradbi‰ãih

in pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji, to

je, da je varnostni naãrt sestavni del projektne doku-

mentacije, ter dikcije ‰estega odstavka 35. ãlena

Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji, izha-

jalo, da varnostni naãrt lahko izdela samo projektant

po ZGO-1, zmotno, seznanjamo z na‰imi pojasnili tudi

pristojno inÏenirsko zbornico.

S spo‰tovanjem!

Pripravil:
TomaÏ. M. Jegliã
Sekretar

Mag. Sanja TRAUN·EK
Direktorica Urada za graditev in sistem prostora

f
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VOLITVE

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
v okviru 

AKADEMIJE ZA IZOBRAÎEVANJE

IZOBRAÎUJE IN USPOSABLJA SVOJE âLANE

VABILO

Vabimo vas na izobraÏevanje

»PRIROâNIK INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA UPORABO PRAVILNIKA O
PROJEKTNI IN TEHNIâNI DOKUMENTACIJI«.

Pravilnik je bil sprejet 20. 5. 2004 in je stopil v veljavo s 3. 7. 2004.

IzobraÏevanja v Ljubljani bodo potekala:
v sredo 12. januarja 2005 od 12.00 do 15.00 ure in

v sredo 26. januarja 2005 od 12.00 do 15.00 ure
v predavalnici InÏenirske zbornice Slovenije, Jar‰ka cesta 10 b, Ljubljana (3. nadstropje).

Priroãnika bo predstavil avtor g. Ivan LEBAN, univ. dipl. inÏ. el., predsednik Upravnega odbora Matiãne sekcije elektroinÏenirjev in ãlan
Upravnega odbora InÏenirske zbornice Slovenije ter ãlan Komisije za sistemske zakone.

V sodelovanju z Dru‰tvom gradbenih inÏenirjev in tehnikov Maribor bomo v ãetrtek 27. januarja 2005 od 9.00 do 13.00 ure 
v prostorih Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeni‰tvo, Smetanova ulica 17, Maribor, v dvorani Boruta Peãenka

organizirali izobraÏevanje s naslednjim programom:
Tehniãna regulativa in standardizacija,

predaval bo dr. Janez Reflak, univ. dipl. inÏ. grad. in
Priroãnik IZS za uporabo Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji, predaval bo g. Ivan Leban, univ. dipl. inÏ. el.

UdeleÏba v predavalnici v Ljubljani je omejena na 60 mest, v Mariboru pa na 300 mest.

UdeleÏba na izobraÏevanju je za ãlane InÏenirske zbornice Slovenije brezplaãna. 
Raãun za plaãilo kotizacije za ostale udeleÏence, bomo izstavili po opravljenem izobraÏevanju.

Prijave sprejemamo po elektronski po‰ti na naslov petra.kavcic@izs.si in po telefonu 01/547 33 17, ga. Petra Kavãiã.

Vljudno vabljeni!

SluÏba za izobraÏevanje in informiranje Predsednik Komisije za izobraÏevanje
Petra KAVâIâ, l.r. dr. Îeljko VUKELIâ, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol., l.r. 
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RAZPIS

za ãlane ocenjevalnih komisij na javnih nateãajih

IZS vabi poobla‰ãene inÏenirje, da se prijavijo za ãlane ocenjevalnih
komisij na javnih nateãajih po zakonu o graditvi objektov.

Vse poobla‰ãene inÏenirje, ki jih to delo zanima in so opravili dopolnilni
strokovni izpit za revidenta, prosimo, da ob prijavi poleg ‰ir‰e stroke
navedejo tudi oÏje podroãje, na katerem so pripravljeni delovati kot
ãlani ocenjevalnih komisij.

Prvi rok za prijave je 1. 2. 2005. Vse, ki se bodo prijavili do tega roka, bo
komisija IZS za nateãaje o uvrstitvi v imenik ãlanov ocenjevalnih
komisij obvestila do 1. 3. 2005.

Komisija IZS za nateãaje.

PRIJAVNICA za ãlana ocenjevalnih komisij na javnih nateãajih

matiãna sekcija: 

oÏje strokovno podroãje: 

ime in priimek kandidata:

strokovni naziv:

datum in kraj rojstva:

naslov:

zaposlen:

delovno mesto:

telefon:

e – naslov:

Podpisani sogla‰am, da se podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za potrebe IZS v zvezi z

javnimi nateãaji po zakonu o graditvi objektov.

kraj in datum:

podpis kandidata:

Na‰ znak: 5857/VOD-B·
Datum: 22. 11. 2004

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
OBJAVLJA OBVESTILO O PRIâETKU

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

Kandidacijska komisija v sestavi g. Miro PIRNAR, univ.dipl.inÏ.str.
(predsednik), g. Sreãko Kokelj, univ.dipl.inÏ.grad. in g. Anton Avãin,
univ.dipl.inÏ.el. (ãlana), imenovana s sklepom predsednika zbornice ‰t.
5856/VOD-B· z dne 22. 11. 2004, skladno z 79. ãlenom Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor IZS, upravne odbore matiãnih sekcij (MS) in
svoje ãlane o zaãetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
■ 3 ãlanov nadzornega odbora zbornice,
■ 6 namestnikov disciplinskega toÏilca (po 1 iz vsake MS),
■ 8 ãlanov disciplinske komisije (po 2 iz MSE in MSRG ter po 1 iz MSG,

MSS, MST in MSGeo),
■ 9 ãlanov disciplinskega sodi‰ãa (po 2 iz MSG, MSE in MSRG ter po 1

iz MSS, MST in MSGeo),
■ 48 ãlanov skup‰ãine (po 8 iz vsake MS).

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta
IZS predlagajo:
■ upravni odbor zbornice s sklepom,
■ upravni odbor matiãne sekcije s sklepom,
■ najmanj trije ãlani zbornice, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve ãlanov nadzornega odbora in disciplinskih organov bodo potekale
na skup‰ãini zbornice, volitve ãlanov skup‰ãine pa na zbornih matiãnih
sekcij. Vsaka matiãna sekcija je dolÏna predlagati v izvolitev najmanj toliko
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Kandidati za razpisane funkcije so lahko le ãlani zbornice, ki so vpisani v
imenik IZS in jim status poobla‰ãenega inÏenirja ne miruje. Izjema so
kandidati za ãlana skup‰ãine, ki jim status poobla‰ãenega inÏenirja lahko
miruje.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije namestnik disciplinskega toÏilca, ãlan disciplinske komisije, ãlan
disciplinskega sodi‰ãa, ãlan nadzornega odbora ter predsednik in ãlan
strokovnega sveta matiãne sekcije niso zdruÏljive s funkcijami v drugih
organih in delovnih telesih zbornice (glejte tudi 20. ãlen Statuta IZS).
Funkcija ãlana komisije za statut in poslovnik je nezdruÏljiva s funkcijo
predsednika nadzornega odbora zbornice in predsednika upravnega odbora
matiãne sekcije.

Upravni odbor IZS, upravne odbore matiãnih sekcij in ãlane pozivam,
da sodelujejo v kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in
volilni komisiji IZS predlagajo kandidate za zgoraj navedene funkcije.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po
objavi v Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica
Slovenije, Volilna komisija IZS, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Miro PIRNAR, univ.dipl.inÏ.str., l.r.
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Na‰ znak: 6014/VOD-B·
Datum: 30. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA GRADBENIH INÎENIRJEV
OBJAVLJA OBVESTILO O PRIâETKU

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE V MSG

Kandidacijska komisija v sestavi g. Peter KOREN, univ.dipl.inÏ.grad. (predsed-
nik), g. Ivan LOGONDER, univ.dipl.inÏ.grad. in dr. Janez DUHOVNIK,
univ.dipl.inÏ.grad. (ãlana), imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora
matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev (MSG) ‰t. 6014/VOD-B· z dne 30. 11. 2004,
skladno z 79. ãlenom Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MSG in ãlane MSG o zaãetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
■ predsednika upravnega odbora MSG,
■ 7 ãlanov upravnega odbora MSG,
■ 7 namestnikov ãlanov upravnega odbora MSG,
■ predsednika strokovnega sveta MSG,
■ 4 ãlanov strokovnega sveta MSG.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta IZS
predlagajo:
■ upravni odbor MSG s sklepom,
■ ãlani MSG, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MSG.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MSG. Za ãlana strokovnega sveta
lahko kandidira poobla‰ãeni inÏenir, ki ima najmanj visoko univerzitetno
izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izku‰enj na podroãju stroke ter je vpisan v
imenik IZS.
âlani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v MS
tako, da so le-te zastopane z vsaj enim ãlanom v upravnem odboru MS. Pri
delegiranju ãlanov se praviloma istoãasno upo‰teva tudi regionalno naãelo.

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in ãlane upravnega odbora MS
ni predvidena, razen ãe kandidati to sami izrecno zahtevajo.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski toÏilec, namestnik disciplinskega toÏilca, predsednik in
ãlan disciplinske komisije, predsednik in ãlan disciplinskega sodi‰ãa,
predsednik in ãlan nadzornega sveta ter ãlan strokovnega sveta MS niso
zdruÏljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte 20.
ãlen Statuta IZS).
Funkciji predsednika upravnega odbora MS in predsednika nadzornega odbora
zbornice sta nezdruÏljivi s funkcijo ãlana komisije za statut in poslovnik.

Upravni odbor MSG in ãlane MSG pozivamo, da sodelujejo v
kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji MSG
predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po objavi v
Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica Slovenije,
Volilna komisija MSG, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Peter KOREN, univ.dipl.inÏ.grad., l.r.

Na‰ znak: 5991/VOD-B·
Datum: 30. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA ELEKTRO INÎENIRJEV
OBJAVLJA OBVESTILO O PRIâETKU

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE V MSE

Kandidacijska komisija v sestavi g. Anton AVâIN, univ.dipl.inÏ.el.
(predsednik), g. Andrej KOSMAâIN, univ.dipl.inÏ.el. in g. Darko ÎAGAR, inÏ.el.
(ãlana), imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora matiãne
sekcije elektro inÏenirjev (MSE) ‰t. 5990/VOD-B· z dne 30. 11. 2004, skladno z
79. ãlenom Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MSE in ãlane MSE o zaãetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
■ predsednika upravnega odbora MSE,
■ 7 ãlanov upravnega odbora MSE,
■ 7 namestnikov ãlanov upravnega odbora MSE,
■ predsednika strokovnega sveta MSE,
■ 4 ãlanov strokovnega sveta MSE.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta
IZS predlagajo:
■ upravni odbor MSE s sklepom,
■ ãlani MSE, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MSE.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MSE. Za ãlana strokovnega
sveta lahko kandidira poobla‰ãeni inÏenir, ki ima najmanj visoko
univerzitetno izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izku‰enj na podroãju
stroke ter je vpisan v imenik IZS.
âlani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v MS
tako, da so le-te zastopane z vsaj enim ãlanom v upravnem odboru MS. Pri
delegiranju ãlanov se praviloma istoãasno upo‰teva tudi regionalno naãelo.

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in ãlane upravnega odbora
MS ni predvidena, razen ãe kandidati to sami izrecno zahtevajo.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski toÏilec, namestnik disciplinskega toÏilca, predsednik in
ãlan disciplinske komisije, predsednik in ãlan disciplinskega sodi‰ãa,
predsednik in ãlan nadzornega sveta ter ãlan strokovnega sveta MS niso
zdruÏljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte
20. ãlen Statuta IZS).
Funkciji predsednika upravnega odbora MS in predsednika nadzornega
odbora zbornice sta nezdruÏljivi s funkcijo ãlana komisije za statut in
poslovnik.

Upravni odbor MSE in ãlane MSE pozivamo, da sodelujejo v
kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji
MSE predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po
objavi v Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica
Slovenije, Volilna komisija MSE, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Anton AVâIN, univ.dipl.inÏ.el., l.r.

VOLITVE
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Na‰ znak: 6009/VOD-B·
Datum: 30. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA STROJNIH INÎENIRJEV
OBJAVLJA OBVESTILO O PRIâETKU

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE V MSS

Kandidacijska komisija v sestavi g. Franc RATAJC, univ.dipl.inÏ.str. (predsednik),
g. JoÏef KOTAR, inÏ.stroj. in g. Mitja DRA·LER, univ.dipl.inÏ.str. (ãlana),
imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora matiãne sekcije strojnih
inÏenirjev (MSS) ‰t. 6008/VOD-B· z dne 30. 11. 2004, skladno z 79. ãlenom
Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MSS in ãlane MSS o zaãetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
■ predsednika upravnega odbora MSS,
■ 7 ãlanov upravnega odbora MSS,
■ 7 namestnikov ãlanov upravnega odbora MSS,
■ predsednika strokovnega sveta MSS,
■ 4 ãlanov strokovnega sveta MSS.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta IZS
predlagajo:
■ upravni odbor MSS s sklepom,
■ ãlani MSS, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MSS.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MSS. Za ãlana strokovnega sveta
lahko kandidira poobla‰ãeni inÏenir, ki ima najmanj visoko univerzitetno
izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izku‰enj na podroãju stroke ter je vpisan v
imenik IZS.
âlani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v MS
tako, da so le-te zastopane z vsaj enim ãlanom v upravnem odboru MS. Pri
delegiranju ãlanov se praviloma istoãasno upo‰teva tudi regionalno naãelo.

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in ãlane upravnega odbora MS
ni predvidena, razen ãe kandidati to sami izrecno zahtevajo.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski toÏilec, namestnik disciplinskega toÏilca, predsednik in
ãlan disciplinske komisije, predsednik in ãlan disciplinskega sodi‰ãa,
predsednik in ãlan nadzornega sveta ter ãlan strokovnega sveta MS niso
zdruÏljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte 20.
ãlen Statuta IZS).
Funkciji predsednika upravnega odbora MS in predsednika nadzornega odbora
zbornice sta nezdruÏljivi s funkcijo ãlana komisije za statut in poslovnik.

Upravni odbor MSS in ãlane MSS pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem
postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji MSS predlagajo
kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po objavi v
Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica Slovenije,
Volilna komisija MSS, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Franc RATAJC, univ.dipl.inÏ.str., l.r.

Na‰ znak: 5982/VOD-B·
Datum: 29. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN
DRUGIH INÎENIRJEV OBJAVLJA OBVESTILO O
PRIâETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA

VOLITVE V MST

Kandidacijska komisija v sestavi g. Borut ZULE, univ.dipl.inÏ.kem.tehnol.
(predsednik), g. Samo OBLAK, univ.dipl.inÏ.les. in g. Andrej LESNIK,
univ.dipl.inÏ.metal. in mater. (ãlana), imenovana s sklepom predsednika
upravnega odbora matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in drugih
inÏenirjev (MST) ‰t. 5981/VOD-B· z dne 29. 11. 2004, skladno z 79. ãlenom
Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MST in ãlane MST o zaãetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
■ predsednika upravnega odbora MST,
■ 7 ãlanov upravnega odbora MST,
■ predsednika strokovnega sveta MST,
■ 4 ãlanov strokovnega sveta MST.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta
IZS predlagajo:
■ upravni odbor MST s sklepom,
■ ãlani MST, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MST.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MST. Za ãlana strokovnega
sveta lahko kandidira poobla‰ãeni inÏenir, ki ima najmanj visoko
univerzitetno izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izku‰enj na podroãju
stroke ter je vpisan v imenik IZS.
âlani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v MS
tako, da so le-te zastopane z vsaj enim ãlanom v upravnem odboru MS. Pri
delegiranju ãlanov se praviloma istoãasno upo‰teva tudi regionalno naãelo.

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in ãlane upravnega odbora
MS ni predvidena, razen ãe kandidati to sami izrecno zahtevajo.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski toÏilec, namestnik disciplinskega toÏilca, predsednik in
ãlan disciplinske komisije, predsednik in ãlan disciplinskega sodi‰ãa,
predsednik in ãlan nadzornega sveta ter ãlan strokovnega sveta MS niso
zdruÏljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte
20. ãlen Statuta IZS).
Funkciji predsednika upravnega odbora MS in predsednika nadzornega
odbora zbornice sta nezdruÏljivi s funkcijo ãlana komisije za statut in
poslovnik.

Upravni odbor MST in ãlane MST pozivamo, da sodelujejo v
kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji
MST predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po
objavi v Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica
Slovenije, Volilna komisija MST, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Borut ZULE, univ.dipl.inÏ.kem.tehnol., l.r.
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Na‰ znak: 5973/VOD-B·
Datum: 29. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA INÎENIRJEV RUDARSKE IN
GEOTEHNOLO·KE STROKE OBJAVLJA

OBVESTILO O PRIâETKU KANDIDACIJSKEGA
POSTOPKA ZA VOLITVE V MSRG

Kandidacijska komisija v sestavi doc.dr. JoÏe KORTNIK, univ.dipl.inÏ.rud. in
geotehnol. (predsednik), g. Jurij ·PORIN, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol. in ga.
Simona MARKIâ, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol. (ãlana), imenovana s sklepom
predsednika upravnega odbora matiãne sekcije inÏenirjev rudarske in
geotehnolo‰ke (MSRG) ‰t. 5972/VOD-B· z dne 29. 11. 2004, skladno z 79. ãlenom
Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MSRG in ãlane MSRG o zaãetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
■ predsednika strokovnega sveta MSRG,
■ 4 ãlanov strokovnega sveta MSRG.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta IZS
predlagajo:
■ upravni odbor MSRG s sklepom,
■ ãlani MSRG, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MSRG.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MSRG. Za ãlana strokovnega
sveta lahko kandidira poobla‰ãeni inÏenir, ki ima najmanj visoko univerzitetno
izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izku‰enj na podroãju stroke ter je vpisan v
imenik IZS.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcija ãlan strokovnega sveta MS ni zdruÏljiva s funkcijami v drugih organih
in delovnih telesih zbornice (glejte 20. ãlen Statuta IZS).

Upravni odbor MSRG in ãlane MSRG pozivamo, da sodelujejo v
kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji MSRG
predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po objavi v
Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica Slovenije,
Volilna komisija MSRG, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
doc.dr. JoÏe KORTNIK, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol., l.r.

Na‰ znak: 5967/VOD-B·
Datum: 26. 11. 2004

MATIâNA SEKCIJA GEODETOV OBJAVLJA
OBVESTILO O PRIâETKU KANDIDACIJSKEGA

POSTOPKA ZA VOLITVE V MSGeo

Kandidacijska komisija v sestavi g. Boris UMBREHT, inÏ.geod. (predsednik),
ga. Simona âEH, univ.dipl.inÏ.geod. in g. Vasja KAVâIâ, univ.dipl.inÏ.geod.
(ãlana), imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora matiãne
sekcije geodetov (MSGeo) ‰t. 5966/VOD-B· z dne 26. 11. 2004, skladno z 79.
ãlenom Statuta IZS

obve‰ãa upravni odbor MSGeo in ãlane MSGeo o zaãetku
kandidacijskega postopka za izvolitev:
■ predsednika upravnega odbora MSGeo,
■ 7 ãlanov upravnega odbora MSGeo.

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. ãlenom Statuta
IZS predlagajo:
■ upravni odbor MSGeo s sklepom,
■ ãlani MSGeo, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

Volitve bodo potekale na zboru MSGeo.

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti ãlani MSGeo.
âlani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v MS
tako, da so le-te zastopane z vsaj enim ãlanom v upravnem odboru MS. Pri
delegiranju ãlanov se praviloma istoãasno upo‰teva tudi regionalno naãelo.

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in ãlane upravnega odbora
MS ni predvidena, razen ãe kandidati to sami izrecno zahtevajo.

NezdruÏljivost funkcij (po 92. ãlenu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski toÏilec, namestnik disciplinskega toÏilca, predsednik in
ãlan disciplinske komisije, predsednik in ãlan disciplinskega sodi‰ãa,
predsednik in ãlan nadzornega sveta ter ãlan strokovnega sveta MS niso
zdruÏljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte
20. ãlen Statuta IZS).
Funkciji predsednika upravnega odbora MS in predsednika nadzornega
odbora zbornice sta nezdruÏljivi s funkcijo ãlana komisije za statut in
poslovnik.

Upravni odbor MSGeo in ãlane MSGeo pozivamo, da sodelujejo v
kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji
MSGeo predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se priãne naslednji dan po
objavi v Novo v IZS. Naslov za vloÏitev kandidatur je InÏenirska zbornica
Slovenije, Volilna komisija MSGeo, Jar‰ka cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

Predsednik volilne komisije
Boris UMBREHT, inÏ.geod., l.r.

VOLITVE
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Koledar strokovnih prireditev

Rubriko ureja Jan Kristjan JUTER·EK,
ki sprejema predloge za objavo na e-naslov: msg@izs.si

30. 1. – 2. 2. 2005
The Environment 2005 

Exhibition and Conference

Abu Dhabi, ZdruÏeni arabski Emirati

www.hku.hk/civil/conference/iseh&iahr-apd2004

iseh@hkucc.hku.hk

19. 2. – 22. 2. 2005
IABSE Conference

Role of Structural Engineers Towards Reduction

of Powerty

New Delhi, Indija

www.iabse.org

15. 3. – 17. 3. 2005
Hydrotop 2005 Symposium

Marseille, Francija

www.hydrotop.com

hydrotop@hydrotop.com

16. 3. – 18. 3. 2005
The Water Africa 2005 Sub-Sahara

Exhibition and Seminars

Dar es Salaam, Tanzanija

www.ace-events.com

info@ace-events.com

30. 3. – 2. 4. 2005
The Third International Conference on Irrigation

and Drainage

San Diego, California, ZDA

www.ucid.org

stephens@uscid.org

19. 4. – 21. 4. 2005
Traffex, NEC

Birmingham, Anglija

www.traffex.com

traffex@hgluk.com

20. 4. – 22. 4. 2005
Prago Traffic

Praga, âe‰ka

www.pragotraffic.cz

wontrobova@abf.cz

2. 5. – 5. 5. 2005
ITS America 15th Annual Meeting & Exposition

Phoenix, Arizona, ZDA

www.itsa.org/annualmeeting.html

editor@itsa.org

21. 5. – 24. 5. 2005
International Parking Conference &

Exposition 2005

Fort Lauderadale, Florida, ZDA

www.parking.org

ipi@parking.org

22. 5. – 27. 5. 2005
WREC – World Renewable Energy Congress

Aberdeen, ·kotska

www.aecc.co.uk

1. 6. – 3. 6. 2005
5th European Congress and Exposition on ITS

Hannover, Nemãija

www.hgluk.com

b.butler@hgluk.com

6. 6. – 10. 6. 2005
Technologies to Enhance Dam

Safety and the Environment

Salt Lake City, Utah, ZDA

www.ussdams.org

stephens@ussdams.org

8. 6. – 13. 6. 2005
Conference EUROSTEEL 2005

Research, Eurocodes, Design and

Construction of Steel Structures

Maastricht, Nizozemska

13. 6. – 16. 6. 2005
11th Joint CIB International Advantages for Real

Estate and Construction Sector

Helsinki, Finska

www.ril.fi/cib205

kaisa.venalainen@ril.fi

27. 6. – 29. 6. 2005
2005 RETC

16th Rapid Excavation & Tunneling

Conference & Exhibit

Seattle, washington, ZDA

www.retc.org/retc_CallForPapers.cfm

davis@smenet.org

27. 6. – 30. 6. 2005
ESREL 2005

European Safety and Reliability Conference

Gdynia-Sopot-Gdansk, Poljska

www.esrel2005.am.gdynia.pl

esrel2005@am.gdynia.pl

5. 7. – 7. 7. 2005
6th International Congress Global Construction:

Ultimate Concrete Opportunities

Dundee, ·kotska, VB

www.ctucongress.co.uk

19. 7. – 21. 7. 2005
Conference AESE 2005

Advances in Experimental Structural Engineering

Nagoya, Japonska

7. 8. – 10. 8. 2005
2005 ITE Annual Meeting and Exhibit

Melbourne, Victoria, Avstralija

www.ite.org/meetcon/index.html

ite_staff@ite.org

22. 8. – 24. 8.2005
Construction Materials (ConMat’05):

Performance, Innovations and Structural

Implications

Vancouver, Kanada

www.civil.ubc.ca/conmat05
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Novice s sej 
upravnega odbora IZS, upravnih odborov matiãnih sekcij in komisij

f

93. redna seja upravnega odbora: 22. 7. 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 sklep, da se pritoÏba g. Janeza

Balantiãa z dne 2. 7. 2004 zoper odloãbo prvo-

stopenjskega pritoÏbenega organa o nostrifika-

ciji strokovnega izpita kot neutemeljena zavr-

ne, ter potrdil besedilo predloga odloãbe.
■ Sprejel je sklep, da sluÏbe IZS prouãijo moÏnost

zaraãunavanja pritoÏb na odloãitve v upravnem

postopku.
■ Sprejel je odklonilno stali‰ãe v zvezi z namero,

da bi izenaãili biv‰o vi‰jo stopnje izobrazbe z

vi‰jo strokovno izobrazbo po zakonu o vi‰jih

strokovnih ‰olah.
■ Sprejel je sklep, da se izvedejo volitve za pred-

sednika IZS in ãlane Komisije za imenik dne 19.

oktobra 2004.
■ Sprejel je sklep, da Komisija za sistemske zako-

ne pripravi prvi del Priporoãil za uporabo

Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji.
■ Seznanil se je z osnutkom dokumenta, ki opisu-

je izhodi‰ãa strategije in naãrta odnosov z jav-

nostmi.
■ Sprejel je sklep, da povabi predsednika slova-

‰ke inÏenirske zbornice na Dan inÏenirjev in

arhitektov v Maribor.
■ Sprejel je sklep, da se spletni imenik ãlanov

nadgradi z dodatnimi informacijami o podjetjih.
■ Sprejel je sklep, da 13. avgusta izide nova ‰tevil-

ka glasila NOVO v IZS z nosilno temo: Pogoji za

delo poobla‰ãenih inÏenirjev v drÏavah ãlani-

cah ECEC.

94. redna seja upravnega odbora: 26. 8. 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.

UPRAVNI ODBOR IZS

UPRAVNI ODBOR IZS
■ Sprejel je sklep, da se poobla‰ãenim inÏenirjem

MSE, ki so opravili strokovni izpit pred letom

1998, izda Ïige z oznakami EE in ET, medtem ko

se ãlanom MSE, vpisanim v imenik odgovornih

projektantov pred 1. 1. 2003, ki ‰e niso opravili

strokovnega izpita za odgovornega projektan-

ta, izda Ïige z oznako EE in ET.
■ Sprejel je sklep, da se poobla‰ãenim inÏenirjem

v skladu z novosprejetim Zakonom o vi‰jem

strokovnem izobraÏevanju izda nove izkaznice

in Ïige.
■ Sprejel je sklep, da se pritoÏbe g. Bogoslava

Brezigarja, ge. Marjane Rojnik in g. Francija

Rojnika zoper odloãbe prvostopenjskega prito-

Ïbenega organa o zavrnitvi izdaje potrdila o

opravljenem dopolnilnem strokovnem izpitu za

odgovorno revidiranje kot neutemeljene zavr-

ne, ter potrdil besedila predlogov odloãb. 
■ Sprejel je sklep o pogojih priprave dodatnih

strokovnih izpitov za posamezne stopnje izo-

brazbe na osnovi 61. ãlena Pravilnika o strokov-

nih izpitih.
■ Sprejel je pobudo, da Komisija za strokovne

izpite pripravi predlog aÏuriranja programov za

strokovne izpite s ciljem ãim veãjega poenote-

nja katalogov znanj razliãnih strok.
■ Sprejel je pobudo, da se pripravi predlog nove

sistematizacije delovnih mest v IZS, pri ãemer

se sluÏbe IZS reorganizira in uvede novo delov-

no mesto: Vodja javnih pooblastil.
■ Potrdil je predloge matiãnih sekcij za dodelitev

nagrad za izjemne inÏenirske doseÏke in nazive

ãastnega ãlana IZS.
■ Pregledal je opravljene aktivnosti za izvedbo

Dneva inÏenirjev in arhitektov v mesecu okto-

bru v Mariboru.
■ Pozval je MOP, da se organizira ponovni skupni

sestanek na temo izdelave priporoãil za izvaja-

nje Pravilnika o projektni in tehniãni dokumen-

taciji.
■ Potrdil je vi‰ino kotizacije za izvajanje progra-

mov izobraÏevanja v sklopu InÏenirske akade-

mije IZS.
■ Sprejel je pobudo Matiãne sekcije geodetov o

ponovnem zaãetku aktivnosti za vzpostavitev

imenika projektivnih in geodetskih podjetij kot

javnega pooblastila zbornice.
■ Sprejel je sklep, da se skliãe koordinacijo pred-

sednika zbornice na temo Minimalnih tarifnih

pogojev za geodetske in projektantske storitve.
■ Sprejel je sklep, da se prekine pogajanja z zava-

rovalnico Adriatic o zavarovanjih, saj so le-ta

za‰la v slepo ulico. 
■ Sprejel je soglasni predlog ãlanov upravnega

odbora IZS, da kandidirajo mag. ârtomira

Remca za predsednika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da se telefonsko svetovanje

ãlanom IZS obravnava kot projekt Upravnega

odbora IZS.

95. redna seja upravnega odbora: 30. 9. 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 sklep, da se pritoÏbo mag. Josipa

Drnulovca zoper odloãbo prvostopenjskega pri-

toÏbenega organa o zavrnitvi izdaje potrdila o

opravljenem dopolnilnem strokovnem izpitu za

odgovorno revidiranje kot neutemeljeno zavr-

ne, ter potrdil besedilo predloga odloãbe.
■ Potrdil je imenovanje g. Ivana Ivete za ãlana

Izpitne komisije MSE za podroãje »sistemske

zakonodaje s podroãja urejanja prostora in gra-

ditve objektov« ter dr. Janeza Hrovatina za

ãlana Izpitne komisije MSE za podroãje »stan-

dardizacije in tehniãnih predpisov«.
■ Sprejel je sklep, da se pozove ZAPS, da

nemudoma posreduje programe izpitov in

sezname strokovne literature za osnovne in

dopolnilne izpite za programe A, KA in P.
■ Sprejel je sklep, da se g. Leban udeleÏi sestanka

z Zbornico za tehniãno varovanje in

Ministrstvom za notranje zadeve.
■ Sprejel je sklepe koordinacije predsednika na

temo tarifnih pogojev za geodetske in pro-

jektantske storitve.

UPRAVNI ODBOR IZS
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■ Pozval je MOP, da do 7. 10. poda vse morebitne

pripombe na Priporoãila o izvajanju Pravilnika

o projektni in tehniãni dokumentaciji.
■ Sprejel je sklep, da izda informativno zgo‰ãen-

ko, na kateri bodo priporoãila o projektni in

tehniãni dokumentaciji, Pravilnik o geodetskem

naãrtu in Topografski kljuã za izdelavo geodet-

skih naãrtov.
■ Potrdil je predloge sprememb naslednjih aktov

IZS:

– Pravilnika o finanãno-raãunovodski sluÏbi,

– Pravilnika o ãlanstvu,

– Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih

prispevkov zbornici,

– Poslovnika o delu skup‰ãine IZS,

– Poslovnika o delu upravnega odbora zbornice,

– Poslovnik o delu nadzornega odbora zborni-

ce in

– Poslovnik o delu Komisije za statut in

poslovnik skup‰ãine.
■ Sprejel je sklep, da se vse neizterjane terjatve

iz naslova ãlanarin za leto 2000 odpi‰e.
■ Pooblastil je g. Lebana, da zastopa zbornico v

razgovorih z Agencijo za standardizacijo.
■ Predlagal je dr. Duhovnika kot kandidata za

ãlana Strokovno-tehniãne komisije

Stanovanjskega sklada RS.
■ Sprejel je sklep, da se generalna sekretarka

udeleÏi Konference o transportu in informatiki

v Gyoru.

4. seja upravnega odbora: 15. 9. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Pozval je sluÏbe IZS, da pri izplaãilu sejnin v

sklicu navedejo, za katero sejo gre (npr. 43.

seje UO MSG).
■ Potrdil je kandidaturo mag. Remca za predse-

dnika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da za ãlanico Komisije za vpis

v imenike IZS imenuje ga. Marjetko Saje.
■ Sprejel je sklep o izvedbi projekta »Gradbeni

vestnik« in zadolÏil pripravljalce, da do nasled-

nje seje pripravijo predviden obseg stro‰kov za

izvedbo projekta.
■ Potrdil je seznam 12 delegatov za skup‰ãino

IZS, ki bo 19. oktobra 2004.
■ Sprejel je sklep, da se zasedanja ECCE v

Zagrebu udeleÏi dr. Branko Zadnik.

21. seja upravnega odbora: 15. 9. 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 tehnologov in drugih

inÏenirjev.
■ Potrdil je kandidaturo mag. ârtomira Remca za

predsednika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da za ãlana Komisije za vpis v

imenike IZS imenuje g. Boruta Zuleta.
■ Sprejel je sklep o ustanovitvi delovne skupine v

sestavi: g. Danijel Aleksander Podpeãan (vodja),

g. Roman Lebar, g. Franc Peãovnik in g. Milivoj

Kodriã, ki pripravi predlog, v katerem definira,

kateri so zahtevni tehnolo‰ki objekti. S skle-

pom se seznani tudi odsotne ãlane poÏarne in

sanitarne stroke. Po pripravi predloga se le-ta

obravnava na seji UO MST.
■ Sprejel je pobudo o poenotenju oznak znotraj

Matiãne sekcije tehnologov in drugih inÏenir-

jev.
■ Doloãil je delegate za skup‰ãino IZS, ki bo v

mesecu oktobru 2004.
■ Sprejel je sklep o obvezni vãlanitvi ãlanov izpit-

nih komisij v IZS.

18. seja upravnega odbora: 15. 9. 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 kandidaturo mag. ârtomira Remca za

predsednika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da za ãlana Komisije za vpis v

imenike IZS imenuje g. Ljubomira Beriãa.
■ Sprejel je kandidatno listo za ãlane Upravnega

odbora MSRG za obdobje 2004 do 2008 v sestavi: 

Ale‰ BERGER, Ljubomir BERIâ, dr. Evgen DERVA-

RIâ, prof. dr. Jakob LIKAR, mag. Dragotin OCE-

PEK, Roman MAâEK, mag. Josip SADNIKAR, dr.

Îeljko VUKELIâ.
■ Predlagal je dr. Îeljka Vukeliãa za kandidata za

predsednika Matiãne sekcije rudarjev in

geotehnologov za obdobje od 2004 do 2008.
■ Sprejel je informacijo o spremembah Zakona o

rudarstvu, ki uvaja termin poobla‰ãenega inÏe-

nirja po ZRud.
■ Sprejel je pobudo svojim ãlanom, da si uredijo

status do 31. 12. 2004.
■ Sprejel je sklep, da v sklopu Akademije za izo-

braÏevanje izvedejo predavanje na temo DOLO-

âANJE GEOLO·KEGA TRDNOSTNEGA INDEKSA IN

ANALIZA PARAMETROV.
■ Potrdil je delegate za skup‰ãino IZS, ki bo v

oktobru 2004.

38. seja upravnega odbora: 9. 9. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora in dveh dopisnih sej upravnega odbora,

ki sta bili izpeljani v vmesnem obdobju.
■ Sprejel je sklep v zvezi s kandidaturo za pred-

sednika IZS. MSE nima svojega kandidata, pod-

pira pa mag. ârtomira Remca kot kandidata za

predsednika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da za ãlana Komisije za vpis v

imenike IZS imenuje g. Antona Grilja.
■ Sprejel je sklep o izvedbi izobraÏevanja – delav-

nice z naslovom Izraãuni za NN instalacije.
■ Pooblastil je predsednika, da predlaga

Upravnemu odboru IZS dva projekta in sicer:

– Katalog podroãij del po posameznih strokah,

– Vsebina projektne in tehniãne dokumentaci-

je.
■ Sprejel je poroãilo o delu skupine, ki pripravlja

Pravilnik o NN instalacijah in sprejel sklep, da

komisija z delom nadaljuje in da se po potrebi

poveÏe z Agencijo za standardizacijo in MOP.
■ Potrdil je delegate za udeleÏbo na skup‰ãini IZS

v mesecu oktobru 2004.
■ Sprejel je pobudo svojim ãlanom, da sporoãijo

svoja videnja v zvezi s prekrivanjem posame-

znih strok oz. razmejitvi podroãja elektrotehni-

ke in telekomunikacij in informatike.
■ Sprejel je sklep, da se obiska kolegov iz hrva-

‰ke zbornice udeleÏijo g. Leban, g. Glavnik in g.

BlaÏeviã.
■ Sprejel je sklep, da morajo raziskati posledice

za delo elektroinÏenirjev na podroãju tehniãne-

ga varovanja, ki jih je prinesel novi Zakon o

zasebnem varovanju.

39. seja upravnega odbora: 8. 11. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje upravnega

odbora in dveh dopisnih sej upravnega odbora,

ki sta bili izpeljani v vmesnem obdobju.
■ ZadolÏil je strokovne sluÏbe IZS, da na MOP

poi‰ãejo pravno mnenje v zvezi s tolmaãenjem

228. ãlena ZGO, ki se nana‰a na pooblastila

inÏenirjev in tehnikov, ki so opravili dopolnilni

izpit po ZGO-C.
■ Sprejel je pobudo, da sluÏbe IZS priãnejo s

postopkom spreminjanja Pravilnika o strokov-

nih izpitih, Pravilnika o izkaznici in Ïigu poobla-

‰ãenih inÏenirjev in po potrebi tudi spremembe

ZGO. Razlog za to je pobuda o zdruÏitvi

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTRO INÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA 
ELEKTRO INÎENIRJEV (MSE)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV RUDARJEV IN 
GEOTEHNOLOGOV (MSRG)

MATIâNA SEKCIJA 
INÎENIRJEV TEHNOLOGOV IN 
DRUGIH INÎENIRJEV (MST)

MATIâNA SEKCIJA 
GRADBENIH INÎENIRJEV (MSG)
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strokovnih izpitov elektrotehnike ter telekomu-

nikacij in informatike.
■ Sprejel je sklep o ustanovitvi delovne skupine,

ki bo pripravila predlog, katera dela spadajo v

podroãje telekomunikacij in informatike. 
■ Sprejel je predlog dela za leto 2005 in finanãni

naãrt MSE za leto 2005 in zadolÏil predsednika,

da pripravi pisni predlog za obravnavo na UO

IZS. Sprejel je sklep, da v Komisijo za javne

nateãaje imenujejo g. Ladislava Tomiãa.
■ Sprejel je sklep, da so nekatera stali‰ãa v pred-

logu Pravilnik o tehniãnem varovanju za MSE

nesprejemljiva, in zahteva od sluÏb IZS, da na

MOP zavaruje interese ãlanov MSE.

24. seja upravnega odbora: 9. 9. 2003

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in pregledal

izvajanje sprejetih sklepov.
■ Sprejel je sklep, da skupina, ki pripravlja pred-

loge za spremembo Zakona o evidentiranju

meja, drÏavne meje in prostorskih enot, prevza-

me iniciativo in predstavi pisno pobudo za

spremembo zakona, ki jo bo kasneje predstavi-

la tudi Geodetski upravi RS.
■ ZadolÏil je predsednika, da naslovi na MOP zah-

tevo o seznanitvi z rezultati sestanka, ki je

obravnaval problematiko dediãev v postopku

urejanja meja.
■ Sprejel je sklep o sklicu sestanka o problemati-

ki dediãev v postopku urejanja meja, na katere-

ga povabi predstavnike Geodetske uprave in

predstavnike MOP kot druge stopnje v primeru

razre‰evanja teh problemov.
■ Seznanil se je s potekom del pri pripravi MTP za

geodetske storitve.
■ Sprejel je sklep, da se delo Foruma MSGEO

ponovno oÏivi, za kar so odgovorni vsi ãlani

Upravnega odbora MSGeo.
■ Sprejel je sklep in potrdil mag. ârtomira Remca

kot kandidata za predsednika zbornice.
■ Sprejel je sklep, da za ãlana Komisije za vpis v

imenike IZS imenuje mag. Darka Tanka.
■ Potrdil je delegate MSGeo za udeleÏbo na skup-

‰ãini IZS 14.9.2004.
■ Sprejel je sklep, da se naslednja seja Upravnega

odbora MSGeo organizira na Dnevu inÏenirjev

in arhitektov v Mariboru.
■ Sprejel je sklep, da je kandidat Matiãne sekcije

geodetov za izredne inÏenirske doseÏke inÏenir

Marijan Jenko.
■ Seznanil se je z napredkom pri pripravi zgo-

‰ãenke o geodetskem naãrtu in topografskem

kljuãu.

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)

25. seja upravnega odbora: 14. 10. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje pomem-

bne sklepe:
■ Seja je potekala v popoldanskem odmoru na

Dnevu inÏenirjev in arhitektov v Mariboru.
■ 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.
■ ZadolÏil je predsednika, da takoj po prejemu

odgovora MOP v zvezi z dediãi v postopku

urejanja meja napi‰e dopis vsem ãlanom MSGeo

in jih obvesti o naãinu dela v teh primerih.
■ Seznanil se je s potekom priprav na izdajo

zgo‰ãenke o geodetskih naãrtih in topograf-

skem kljuãu.
■ Sprejel in potrdil je spremembe nekaterih aktov

IZS, ki jih bo dokonãno sprejela Skup‰ãina IZS.

NOVICE S SEJ DELOVNIH KOMISIJ IZS

Komisija je na 75. in 76. redni seji obravnavala vse

vloge, ki so prispele na naslov zbornice za vpis v

imenike IZS. Prav tako je obravnavala vse spre-

membe pri Ïe obstojeãih ãlanih in pregledala

dokazila in pro‰nje za podalj‰anje veljavnosti

dodatnih Ïigov za poobla‰ãene geodete. Uprav-

nemu odboru IZS je pripravila Sklep za sprejem

novih ãlanov in spremembe oz. prenehanje ãlan-

stva za nekatere ãlane IZS.

Dne 26. 10. 2004 je bila prva konstitutivna seja

nove Komisije za vpis, ki deluje po novih aktih

zbornice. Na seji so se novoizvoljeni ãlani komisije

seznanili s pristojnostmi in nalogami komisije in

izvolili vodstvo komisije. Predsednik komisije je

postal g. Andrej Pov‰iã, dipl. inÏ. strojni‰tva.

Po zaãetnih konstitutivnih aktivnostih so nadalje-

vali operativno delo z obravnavo prispelih vlog za

vpis v imenike IZS.

30. seja komisije: 8. 9. 2004

Komisija je sprejela naslednje pomembne sklepe:
■ Potrdila je zapisnik prej‰nje seje Komisije za

strokovne izpite.
■ Seznanila se je z rezultati analize o opravljanju

strokovnih izpitov, ki jo je pripravil predsednik

komisije dr. Reflak.
■ Sprejela je pobudo predsednika o ureditvi pro-

blematike na podroãju izvajanja strokovnih

izpitov in sluÏbe, ki podpira operativno delo.

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA OCENO VLOG PRI IZS

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)

■ Sprejela je sklep, da morajo vsi predsedniki

komisij za strokovne izpite po matiãnih sekci-

jah v primeru izvajanja dopolnilnih izpitov pri

napredovanju upo‰tevati dane usmeritve na

Upravnem odboru IZS.
■ ZadolÏila je predsednike komisij, da po‰ljejo

predloge za prenovo programov strokovnih

izpitov in jih tudi finanãno vrednotijo.
■ Sprejela je usmeritev, da se vsebino vseh novo

sprejetih zakonskih ali podzakonskih predpisov

zaãne na izpitih izpra‰evati ‰ele 60 dni po spre-

jemu oz. objavi.
■ Sprejela je nov postopek opravljanja izpita iz

revidiranja.
■ Sprejela je popravljen opis referenãnih objek-

tov za strojno stroko in pozvala tudi ostale

stroke, da pripravijo tak‰ne opise.
■ Pozvala je vse matiãne sekcije, da redno izvaja-

jo dopolnilne izpite po ZGO-c, ãe imajo prijavlje-

ne kandidate.
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Uradni list
INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z dne 20. 11. 2002

Na‰ znak: 5242/VOD

Z A P I S N I K

13. redne Skup‰ãine InÏenirske zbornice

Slovenije

Seja je potekala 19. 10. 2004 v Ljubljani, v prostorih

InÏenirske zbornice Slovenije na Jar‰ki cesti 10b v

Ljubljani.

1. Otvoritev skup‰ãine, preveritev sklepãnosti,
izvolitev delovnega predsedstva, poroãilo
overovatelja zapisnika 12. redne seje skup‰ãi-
ne, potrditev dnevnega reda.

Predsednik zbornice, mag. ârtomir Remec, univ.

dipl. inÏ. grad., je z uvodnim pozdravom odprl 13.

redno sejo Skup‰ãine InÏenirske zbornice Slovenije.

Na skup‰ãini je bila ugotovljena prisotnost:

MATIâNA SEKCIJA ·TEVILO âLANOV MS 

gradbenih inÏenirjev 9 

strojnih inÏenirjev 9 

elektroinÏenirjev 7 

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev 10

geodetov 9 

inÏenirjev rudarjev in geotehnologov 10 

SKUP·âINA 54

Ugotovljeno je bilo, da je skup‰ãina sklepãna, saj

na njej prisostvuje veã kot polovica vseh ãlanov

skup‰ãine in veã kot polovica vseh ãlanov vsake

matiãne sekcije.

Predsednik zbornice je po uvodnem pozdravu in

ugotovljeni sklepãnosti skup‰ãine predlagal delov-

no predsedstvo v naslednji sestavi:
■ predsednik delovnega predsedstva: – dr. Jakob

LIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.,
■ overovatelja zapisnika

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

– mag. Brane KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.,
■ zapisnikar: Renata Gomboc.

Sklep ‰t. 160:

Skup‰ãina zbornice je na predlog predsednika

zbornice soglasno imenovala predsednika delo-

vnega predsedstva, overovatelja zapisnika in

zapisnikarja, kot je navedeno v predhodnem

besedilu.

Navzoãi so brez pripomb sprejeli naslednji sklep:

Sklep ‰t. 162:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila v vabilu

predlagan dnevni red 13. redne skup‰ãine IZS.

2. Volitve predsednika zbornice in komisije za
vpis v imenik

Predsednik delovnega predsedstva je predal

izvedbo volitev volilni komisiji v sestavi:
■ mag. Darko Tanko, univ. dipl. inÏ. geod. –

predsednik
■ Peter Koren, univ. dipl. inÏ. grad. – ãlan
■ Nada Medved, univ. dipl. inÏ. str. – ãlanica

Predsednik volilne komisije je predstavil kandida-

cijsko listo in obrazloÏil potek volitev ter naãin

glasovanja za:
■ volitve predsednika zbornice,
■ volitve Komisije za vpis v imenik iz MSG, MSE,

MSS, MST, MSRG in MSGeo.

Predsednik volilne komisije je po pre‰tetju glasov

razglasil rezultate volitev:

Sklep ‰t. 163:

Za predsednika InÏenirske zbornice Slovenije je

bil (s 55 glasovi ZA, 0 glasovi proti in 0 vzdrÏa-

nimi glasovi) izvoljen mag. ârtomir Remec.

Sklep ‰t. 164:

Za ãlane komisije za vpis v imenik iz MSG, MSE,

MST, MSRG in MSGeo so bili (s 55 glasovi ZA, 0

glasovi proti in 0 vzdrÏanimi glasovi) izvoljeni:
■ Marjetka Saje, MSG,
■ Anton Grilj, MSE,
■ Borut Zule, MST,
■ Ljubomir Beriç, MSRG,
■ mag. Darko Tanko, MSGeo.

G. Vladimir Jama je na predlog predsednika delov-

nega predsedstva podal poroãilo overovatelja za-

pisnika 12. redne seje skup‰ãine. Glede na to, da na

zapisnik ni bila podana nobena pripomba ter da

zapisnik predstavlja verodostojen zapis poteka

skup‰ãine, je g. Jama predlagal, da skup‰ãina

potrdi zapisnik.

Sklep ‰t. 161:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila poroãi-

lo overovatelja zapisnika in zapisnik 12. redne

seje skup‰ãine IZS.

Predsednik delovnega predsedstva dr. Jakob LIKAR

je predlagal v vabilu naveden dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skup‰ãine, preveritev sklepãnosti,

izvolitev delovnega predsedstva, poroãilo

overovatelja zapisnika 12. redne seje

skup‰ãine, potrditev dnevnega reda,

2. Volitve predsednika zbornice in Komisije za

vpis v imenik,

3. Sprejem Pravilnika o finanãno

raãunovodski sluÏbi,

4. Sprejem Pravilnika o ãlanstvu v zbornici,

5. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine

in drugih prispevkov zbornici,

6. Sprejem Poslovnika o delu skup‰ãine

zbornice,

7. Sprejem Poslovnika o delu upravnega

odbora zbornice,

8. Sprejem Poslovnika o delu nadzornega

odbora zbornice,

9. Sprejem Poslovnika o delu Komisije za

statut in poslovnik skup‰ãine,

10. Razveljavitev Poslovnika o organizaciji in

delu evidenãne sluÏbe zbornice,

11. Razveljavitev Poslovnika o organizaciji in

delu sluÏbe za opravljanje strokovnih

izpitov,

12. Sprejem korigiranega besedila Tarifnih

pogojev za projektantske storitve,

13. Razno.
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Sklep ‰t. 165:

Za ãlana komisije za vpis v imenik iz MSS je bil

izvoljen Andrej POV·Iâ (36 glasov za Andreja

POV·IâA, 18 glasov za g. Vladimirja Jamo in 1

neveljavna glasovnica).

3. Sprejem Pravilnika o finanãno-raãunovodski
sluÏbi

4. Sprejem Pravilnika o ãlanstvu v zbornici
5. Sprejem Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in

drugih prispevkov zbornici
6. Sprejem Poslovnika o delu skup‰ãine zbornice
7. Sprejem Poslovnika o delu upravnega odbora

zbornice
8. Sprejem Poslovnika o delu nadzornega

odbora zbornice
9. Sprejem Poslovnika o delu Komisije za statut

in poslovnik skup‰ãine

Pred obravnavo toãk 3. do 9. dnevnega reda je

predsednik skup‰ãine predlagal ãlanom skup‰ãine,

da se o spremembah pravilnikov in poslovnikov

glasuje skupaj, s ãimer so se navzoãi strinjali. Vodja

finanãno-raãunovodske sluÏbe in generalna sekre-

tarka sta prestavila predloge novih pravilnikov in

poslovnikov. V nadaljevanju so bili sprejeti sledeãi

sklepi:

Sklep ‰t. 166:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Pravilnika o finanãno-raãunovodski sluÏbi.

Sklep ‰t. 167:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Pravilnika o ãlanstvu v zbornici.

Sklep ‰t. 168:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Pravilnika o plaãevanju ãlanarine in drugih

prispevkov zbornici.

Sklep ‰t. 169:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Poslovnika o delu skup‰ãine zbornice.

Sklep ‰t. 170:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Poslovnika o delu upravnega odbora zbor-

nice.

Sklep ‰t. 171:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Poslovnika o delu nadzornega odbora zbor-

nice.

Sklep ‰t. 172:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila pred-

log Poslovnika o delu Komisije za statut in

poslovnik skup‰ãine.

10. Razveljavitev Poslovnika o organizaciji in
delu evidenãne sluÏbe zbornice

Generalna sekretarka je predstavila razloge za

razveljavitev poslovnika.

Sklep ‰t. 173:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila razve-

ljavitev Poslovnika o organizaciji in delu evi-

denãne sluÏbe zbornice.

11. Razveljavitev Poslovnika o organizaciji in
delu sluÏbe za opravljanje strokovnih izpitov

Na podlagi prestavitve razlogov za razveljavitev

poslovnika je bil sprejet sledeãi sklep:

Sklep ‰t. 174:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila razve-

ljavitev Poslovnika o organizaciji in delu sluÏbe

za opravljanje strokovnih izpitov.

12. Sprejem korigiranega besedila Tarifnih
pogojev za projektantske storitve

Vodja Projektne skupine za tarifne pogoje g. Franc
Peãovnik je predstavil razloge za pripravo korigi-

ranega besedila Tarifnih pogojev za projektantske

storitve in predstavil bistvene korekture ter pred-

lagal sprejem korigiranega besedila.

Sklep ‰t. 175:

Skup‰ãina zbornice je soglasno potrdila korigi-

rano besedilo Tarifnih pogojev za projektant-

ske storitve.

13. Razno

Predsednik mag. ârtomir Remec se je navzoãim

zahvalil za izkazano zaupanje.

Raãunovodja Marijan Rabiã je ãlane, ki ‰e niso pre-

dloÏili transakcijskih raãunov, pozval, da le-to ne-

mudoma storijo in jim razdelil ustrezne obrazce.

Franc Juvan, univ. dipl. inÏ. el., je podal pobudo za

spremembo ZJN. Ugotavlja, da je potrebno pri

oddaji ponudbe vsakokrat predloÏiti veliko iden-

tiãne dokumentacije, s katero se dokazuje izpol-

njevanje pogojev. Predlaga spremembo ZJN v smi-

slu vzpostavitve sistema podelitve ãasovno ome-

jenih licenc podjetjem, da izpolnjujejo pogoje za

oddajo ponudbe.

Marjetka Saje, univ. dipl. inÏ. grad., pa je postavila

vpra‰anje glede zavarovanja poobla‰ãenih inÏe-

nirjev. V razpravo so se vkljuãili Dominik Bolha,

mag. Barbara ·kraba, Vladimir Jama, dr. Jakob

Likar, mag. ârtomir Remec in Carmen Dobnik. Po

razpravi je bil sprejet sklep:

Sklep ‰t. 176:

Upravni odbori matiãnih sekcij ponovno obrav-

navajo problematiko zavarovanja poobla‰ãenih

inÏenirjev in UO IZS posredujejo konkretne

predloge.

Zapisala:  

Renata GOMBOC 

Predsednik skup‰ãine:

dr. Jakob LIKAR, univ. dipl. inÏ. rud. in geotehnol.

Overovatelj: 

Franc PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str. 

Overovatelj:

mag. Brane KOVAâ, univ. dipl. inÏ. geod.
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