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BESEDA PREDSEDNIKA ZBORNICE

Z
vstopom v EU smo postali tudi del evrop-

skega gradbenega sektorja, ki z veã kot

10 % BDP prispeva pomemben deleÏ v

evropsko poslovno ekonomijo. Graditev je strate-

‰ko pomembna v zagotavljanju stavb in infra-

strukture, zaposluje veã ljudi kot katerikoli drugi

industrijski sektor, ker pa je veãina malih in sred-

njih podjetij, njihova skupna pomembnost za eko-

nomske uãinke in rast ‰e ni dovolj prepoznavna.

Na mednarodnem trgu je evropski gradbeni sektor

velik izvoznik, ker mu uspe pridobiti veã kot 50%

veãjih mednarodnih pogodb, medtem ko je deleÏ

Japoncev le 10 % in ZDA 30 %. Gradbeni sektor

ima kljuãni vpliv na trajnostni razvoj, ker predela

najveã surovin in na celotnem podroãju grajenega

okolja porabi skoraj 50 % vse energije v EU.

Graditev ima na drugi strani veliko moÏnosti za

poveãanje produktivnosti z izbolj‰evanjem proce-

ciljev vkljuãevati ustrezna merila za izbolj‰anje

uspe‰nosti, uãinkovitosti in trajnosti procesov,

proizvodov in storitev v celotnem Ïivljenjskem

ciklu grajenega okolja.

InÏenirska zbornica Slovenije si bo preko medna-

rodnih povezav in kontaktov prizadevala za vklju-

ãevanje na‰ih inÏenirjev v evropske procese pre-

nove gradbenega sektorja, pri ãemer pa priãa-

kujemo aktivno sodelovanje gradbenih, projektiv-

nih in inÏeniring podjetij. Prepriãani smo, da bomo

z na‰imi argumenti pridobili tudi podporo pristoj-

nih ministrstev in Vlade.

sov, reinÏeniringom in bolj‰o uporabo informacij-

sko komunikacijskih tehnologij. IzobraÏevanje in

trening velikega ‰tevila gradbenih profesionalcev

in operativcev za zagotavljanje uspe‰nega in uãin-

kovitega raz‰irjanja inovacij je kljuãni faktor za

na‰o prihodnost.

Poleg ‰ir‰ih priloÏnosti obstajajo ‰e posebej v

novih ãlanicah EU ãisto konkretni primeri potrebe

zagotavljanja kakovosti stavb z manj‰o porabo

energije, ohranjanjem kulturne dedi‰ãine in

ustvarjanja bolj naprednega arhitekturno bogate-

ga grajenega okolja, kjer bodo ljudje radi Ïiveli,

delali in preÏivljali prosti ãas.

Dosedanje teÏave v izvedbi EU povezav, kakor tudi

skupnih infrastrukturnih projektov, kaÏejo na po-

membnost gradbenega sektorja za dosego evrop-

skih ciljev. Pri tem je jasno, da mora vsaka strate-

gija za dosego evropskih ekonomskih in socialnih

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

predsednik InÏenirske 
zbornice Slovenije

Spo‰tovani ãlani IZS!
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Revizija po ZGO-1

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

P
o uveljavitvi Pravilnika o projektni in tehniã-

ni dokumentaciji (v nadaljevanju: Pravil-

nika) so se na zbornico vsula ‰tevilna vpra-

‰anja. Na prvi sklop vpra‰anj o tem, kako izdelati

projektno in tehniãno dokumentacijo skladno s

Pravilnikom, smo, upamo da zadovoljivo, odgovori-

li v Priroãniku, ki ste ga prejeli v prej‰nji, decembr-

ski ‰tevilki na‰ega glasila. Na drugi sklop vpra‰anj,

t.j. na vpra‰anja o reviziji projektne dokumen-

tacije skladno s 53. ãlenom ZGO-1, vam posku‰a-

mo odgovoriti v tej ‰tevilki glasila, v kateri smo

problematiki revidiranja posvetili naslovno temo.

Opazili smo, da imate nekateri teÏave Ïe pri opre-

delitvi osnovnih pojmov, kot sta revizija in recenzi-

ja, saj zamenjujete interne recenzije investitorja z

revizijo po ZGO-1. Drugi spra‰ujete o potrebnih

registracijah in zavarovanjih, tretji o tem, kdo

lahko opravlja revizijo in ali lahko revizijo opravlja

le en revident ali je revidentov lahko veã.

Odgovorili smo na vpra‰anja o nalogah koordina-

torja revizije, pooblastilih odgovornega revidenta

in podali razmi‰ljanje o razmejitvi odgovornosti

med (odgovornim) projektantom in (odgovornim)

revidentom.

Na kar nekaj vpra‰anj tudi sami nismo znali pois-

kati celovitega odgovora, zato bomo za odgovor

oziroma pojasnila zaprosili Ministrstvo za okolje in

prostor. Kljub temu smo tudi na ta vpra‰anja

poskusili podati odgovor, pa ãeprav v obliki dveh

razliãnih, ponavadi nasprotujoãih si mnenj, zato da

boste laÏje razumeli na‰a razmi‰ljanja.

Tako nismo znali odgovoriti na vpra‰anja o tem, ali

je obvezna revizija nezahtevnega naãrta zahtevne-

ga objekta, ali lahko revident v doloãenih primerih

pri reviziji PGD zahteva tudi PZI in kdaj se revidira

PGD (pred ali po pridobitvi soglasij k PGD). Kot

boste lahko prebrali v posameznih primerih, sta

obe nasprotujoãi si mnenji lahko smiselni.

Veliko zmedo smo opazili tudi na podroãju projekt-

ne dokumentacije, ki jo izdelujejo tuji inÏenirji, saj

se le-to oddaja deloma tudi v tujem jeziku, in teh-

niãne dokumentacije, ki jo izdelujejo tuji inÏenirji, ki

za projektiranje niso registrirani v Sloveniji (niso

poobla‰ãeni inÏenirji – odgovorni projektanti – ãlani

IZS).

Gradbeniki so pripravili smernice za pripravo in

revizijo raãunalni‰ko izdelanih raãunov kon-

strukcij, prav tako je svoja navodila za revidira-

nje pripravila podsekcija inÏenirjev poÏarne

varnosti.

Matiãne sekcije strojnih, elektroinÏenirjev in inÏe-

nirjev tehnologov so pripravile sezname zahtev-

nih objektov oz. merila za doloãitev zahtevnih

objektov, saj menijo, da so doloãila Pravilnika o

zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov

za njih nezadostna. Merila so bila resda pripravlje-

na za potrebe ugotovitve ustreznosti referenc kot

pogoja za pristop k dopolnilnemu strokovnemu

izpitu za revidiranje, vendar so lahko v pomoã tudi

revidentom in koordinatorjem revizije, zato jih

objavljamo.

Z revizijo je tesno povezano vplivno obmoãje

objekta. Îe lani smo objavili anketo, njene rezulta-

te si lahko preberete skupaj z razmi‰ljanjem o tej

temi.

Dovolite, da nagovor izkoristim ‰e za povabilo na

sejem Megra v Gornji Radgoni (5. do 9. aprila), na

simpozij DruÏba – Prostor – Graditev (konec

maja) in na na‰a vedno bolje obiskane oblike

izobraÏevanja.
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V
pra‰anja smo na zbornici zbirali, o njih raz-

pravljali in poskusili poiskati odgovore.

Opazili smo, da imate nekateri teÏave Ïe

pri opredelitvi osnovnih pojmov, kot sta revizija in

recenzija, saj zamenjujete interne recenzije inve-

stitorja z revizijo po ZGO-1. Drugi spra‰ujete o

potrebnih registracijah in zavarovanjih, tretji o

tem, kdo lahko opravlja revizijo in ali lahko revizi-

jo opravlja le en revident oz. ali je revidentov

lahko veã. 

V nadaljevanju objavljamo nekaj najbolj znaãilnih

vpra‰anj in odgovorov oziroma mnenj.

Vsem skupaj za laÏje razumevanje toplo priporoãa-

mo, da si (ponovno) preberete ZGO-1, Pravilnik o

projektni in tehniãni dokumentaciji in Pravilnik o

zahtevnih, manj zahtevanih in enostavnih objektih.

1. Revizija – Recenzija
Revizija po ZGO-1 ni recenzija za investitorja.

Recenzija zakonsko ni predpisana in jo naroãi inve-

stitor po lastni presoji, medtem ko revizijo projekt-

ne dokumentacije zahtevnih objektov, projektne

dokumentacije, ki je bila izdelana v tujini in pro-

jektne dokumentacije, za katero je tako doloãeno s

posebnimi predpisi, predpisuje ZGO-1 v 53. ãlenu.

V recenziji se preveri, ali je projektant izpolnil Ïelje

investitorja in zahteve po 48. ãlenu ZGO-1. V reviziji

pa se preveri, ali je projektna dokumentacija skla-

dna s prostorskimi akti, brezhibna in raãunsko pra-

vilna, ali izpolnjuje predpisane bistvene lastnosti in

zahteve, preveri se vplivno obmoãje in funkcional-

nost ter gospodarna raba objekta.

Recenzent je kot predstavnik investitorja posre-

dno v pogodbenem odnosu s projektantom. Pro-

jektne re‰itve projektant in recenzent usklajujeta,

torej recenzent sodeluje pri projektiranju. Zato

recenzent za svoj vpliv pri projektnih re‰itvah

prevzame sorazmerni del odgovornosti projektan-

ta. Pogodbenega odnosa med revidentom in pro-

jektantom ni. Odgovorni revidenti (fiziãne osebe)

napi‰ejo za revidenta (pravna oseba ali s.p.) poro-

ãila in ugotovijo (ne)ustreznost dokumentacije.

Revident in odgovorni revidenti torej ne sodeluje-

jo s projektantom pri projektiranju. Zato revident

ne odgovarja za projektne re‰itve, temveã za

spregledane nepravilnosti v dokumentaciji, ki bi

jih moral preveriti (npr. napaãno doloãeno vplivno

obmoãje, ki lahko povzroãi, da se dokonãno grad-

beno dovoljenje, ki ‰e ni pravnomoãno, razveljavi).

Za odgovor, kdo je revident, glejte odgovor na

vpra‰anje 2.

Za razmejitev odgovornosti glejte odgovor na

vpra‰anje 8.

2. Dodatna registracija
revidentov

Dodatno registriranje revidentov ni potrebno.

Revizijo lahko po 31. ãlenu ZGO-1 opravljajo tiste

pravne ali fiziãne osebe, ki izpolnjujejo z ZGO-1

predpisane pogoje za projektanta ter visoko‰olski

oziroma drugi javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje

po 31. ãlenu ZGO-1. Pogoje za projektanta pa izpol-

njujejo tiste pravne in fiziãne osebe (28. ãlen ZGO-

1), ki imajo kot gospodarske druÏbe ali zadruge v

sodni register vpisano dejavnost projektiranja ozi-

roma samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo

tak‰no dejavnost prigla‰eno pri pristojni davãni

upravi. Nadalje morajo imeti samostojni podjetniki

posamezniki ali ustanovitelji gospodarske druÏbe

oziroma zadruge, ãe sami ne izpolnjujejo pogojev

za odgovornega revidenta, takrat ko opravljajo

dejavnost revidiranja, s pogodbo o zaposlitvi, s

pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji,

preko kooperacije ali na drug zakonit naãin zago-

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1

Revizija – recenzija
Revident – koordinator revizije – odgovorni revident

Kdo – kdaj – kaj

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

f

VPRA·ANJ NA TEMO REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SKLADNO S 53. âLENOM ZGO-1, JE VELIKO. ZARADI AKTUALNOSTI

PROBLEMATIKE SE JE UPRAVNI ODBOR ZBORNICE ODLOâIL IN IMENOVAL POSEBNO PROJEKTNO SKUPINO ZA REVIDIRANJE PO ZGO-1 V

SESTAVI: PREDSEDNIK BORIS STERGAR IN âLANI DR. JANEZ DUHOVNIK, DANIJEL ALEKSANDER PODPEâAN, DARINKA IGNJATOVIâ. V

DELOVANJE PROJEKTNE SKUPINE SO SE VKLJUâILI TUDI DRUGI INÎENIRJI, MED KATERIMI SO BILI NAJBOLJ AKTIVNI IVAN LEBAN,

BOGDAN DRINOVEC IN FRANC PEâOVNIK.

tovljeno sodelovanje ustreznega ‰tevila posame-

znikov, ki izpolnjujejo z ZGO-1 predpisane pogoje

za odgovornega revidenta. Status poobla‰ãenega

inÏenirja – odgovornega revidenta podeljuje InÏe-

nirska zbornica Slovenije.

3. Dodatno zavarovanje
revidentov

Zavarovalnice obiãajno pri sklenitvi zavarovanja

vpra‰ajo, ali Ïelite imeti kot projektant (projektiv-

no podjetje, s.p.) zavarovano samo projektiranje

ali tudi revidiranje in nadzor nad gradbenimi deli.

Zato predlagamo, da se o tem, ali imate z zavaro-

vanjem projektiranja zavarovano tudi revidiranje,

pozanimate pri va‰i zavarovalnici.

4. Ali lahko opravlja revizijo
razliãnih naãrtov enega
projekta/objekta veã razliãnih
revidentov?

Na to vpra‰anje nismo na‰li odgovora v zakonoda-

ji, zato bomo za pojasnilo zaprosili MOP.

Priporoãamo pa, da se kompletno revizijo, t.j. revi-

zijo projekta oz. vseh naãrtov enega objekta odda

enemu revidentu. Le-ta bo imenoval koordinatorja

revizije in odgovorne revidente ter bo v primeru,

da sam nima zaposlenih odgovornih revidentov za

vse naãrte, ki jih je potrebno revidirati v okviru

posameznega projekta, na zakonit naãin zagotovil

njihovo sodelovanje. Razlog za tako priporoãilo

vidimo v zagotavljanju usklajenosti revizije, za

katero odgovarja koordinator revidiranja, ki pa

mora imeti svoja pooblastila. V primeru, da bi imel

naroãnik revizije sklenjenih veã pogodb z veã revi-

denti, bi morala biti v vseh pogodbah taka poobla-

stila dana eni osebi, ne glede na medsebojne rela-

cije te osebe do pogodbenikov – revidentov, ki so

po zakonu odgovorni za revizijo.
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5. Ali lahko opravlja revizijo
razliãnih naãrtov iste stroke
ali delov naãrta doloãene
stroke veã razliãnih
odgovornih revidentov?

Po logiki sestave projekta, kjer lahko (glejte

Priroãnik) znotraj ene stroke nastopa veã naãrtov

ali delov naãrta in je za vsak naãrt ali del naãrta

odgovoren svoj odgovorni projektant in obstaja

moÏnost interne doloãitve odgovornosti “projek-

tanta sodelavca za …”, je moÏno po isti logiki tudi

za del naãrta ali celo samo za sestavni del naãrta

imenovati odgovornega revidenta. Torej je za en

naãrt ali del naãrta, glede na specialnost, moÏnih

veã odgovornih revidentov. Za primer navedimo

revizijo cest, kjer se pojavlja tudi do ‰est odgovor-

nih revidentov gradbene stroke (za naãrte same

ceste, prometne ureditve, dimenzioniranja zgor-

njega ustroja, hidrotehniãnih objektov, konstrukcij

npr. zidov, geotehniãnih objektov). Seveda tudi to

vpliva na ceno revizije. Odgovornost koordinatorja

revizije je, da so vsa poroãila odgovornih reviden-

tov med seboj usklajena.

6. Pooblastila odgovornih
revidentov

Odgovorni revidenti morajo paziti, da ne prekora-

ãijo pooblastil, t.j. da opravijo le revizijo po ZGO-1

ter da revidirajo le tiste naãrte oz. njihove dele, za

katere imajo pooblastilo.

Odgovorni revident, npr. s podroãja gradbeni‰tva,

ima formalno gledano pooblastilo za revidiranje

vseh gradbenih naãrtov, objektivno gledano pa po

stroki nismo strokovnjaki specialisti za vsa

podroãja gradbeni‰tva. Ali bo npr. gradbeni inÏe-

nir – specialist cestne stroke lahko odgovorno

opravil revizijo statiãne presoje zahtevnega grad-

benega objekta (v praksi s tem ne ukvarja, ne

pozna najnovej‰ih metod in nima ustreznih oro-

dij)? Odloãitev o tem, katere naãrte naj revidira

posamezni odgovorni revident, npr. gradbenik, je

na strani revidenta (pravne osebe, ki prevzame

revizijo in po ZGO-1 tudi zanjo odgovarja), ki mora

imenovati posamezne odgovorne revidente in

med njimi tudi koordinatorja revizije. Pri tej odlo-

ãitvi, pri kateri gre predvsem za strokovno, etiãno

in odgovorno odloãitev posameznika, sodeluje

koordinator revizije.

Za odgovor, kaj obsega revizija po ZGO-1, glejte

odgovor na vpra‰anje 1.

7. Koordinator revizije
Naloge koordinatorja doloãa Pravilnik.

Koordinatorja revizije imenuje revident. Koordina-

tor revizije odgovarja za zagotavljanje usklajenosti

revizije, zato pa mora imeti pa na‰em mnenju

potrebna pooblastila. Koordinator revidiranja naj

doloãi, katere naãrte se pregleda/revidira. Koordi-

nator naj presodi, kdaj tudi naãrti nezahtevnih

delov objektov vplivajo na zanesljivost, vplivna ob-

moãja itd., ali je potrebno ali ni potrebno revidirati

tudi te naãrte. Koordinator naj sodeluje pri imeno-

vanju posameznih odgovornih revidentov. Predla-

gamo, da za koordinatorja revizije revident imenu-

je tistega odgovornega revidenta, ki revidira naj-

pomembnej‰i naãrt projektne dokumentacije.

Glejte tudi odgovore na vpra‰anja 4, 5 in  9.

8. Razmejitev odgovornosti med
(odgovornim) projektantom in
(odgovornim) revidentom

Razmejitve odgovornosti med obema MOP ni vne-

sel v zakonodajo, pa ãeprav bi po na‰em mnenju

zakonodaja to morala vsebovati. Za pojasnilo

bomo zaprosili MOP.

Razmi‰ljanja o razmejitvi gredo v to smer, da je

primarna odgovornost vedno na strani odgovor-

nega projektanta. V primeru, da bi pri‰lo do ‰kode

zaradi re‰itev, ki jih je zahteval odgovorni revi-

dent, je veãji del ali celotna odgovornost na revi-

dentu. âe bi pri‰lo do ‰kode zaradi napake odgo-

vornega projektanta, ki je odgovorni revident ni

spoznal, je odgovornost deljena. Zagotovo bo o

odgovornosti razsodila praksa.

ZGO-1 doloãa odgovornost vsakega udeleÏenca

glede na njegovo sodelovanje. ZGO-1 odgovorne-

mu revidentu ne daje pravice projektirati. OpaÏe-

no je bilo, da dela to napako veã odgovornih revi-

dentov. Odgovorni revident zgolj preverja, ugotav-

lja in napi‰e poroãilo, s katerim lahko tudi zavrne

projektno dokumentacijo, vendar nima nobene

pravice projektirati z odgovornim projektantom.

Za preverjanje projektantskih re‰itev, ki so ali niso

izpolnile priãakovanj naroãnika, imajo nekateri

naroãniki tako imenovane recenzije, to je komisij-

ske razprave strokovnjakov, ki lahko vplivajo na

(odgovornega) projektanta in kjer recenzenti

sodelujejo v fazi projektiranja! Revizija projektne

dokumentacije je naslednja faza, ki se izvede v

skladu s pogodbo naroãnik – revident (brez pro-

jektanta). Sodelovanje revident – projektant ni

zahtevano, vendar tudi prepovedano ni. Pozor:

ZGO-1 glede varãnosti, gospodarnosti in uporabno-

sti objekta govori le v ãasu rabe objekta, ne pa v

ãasu projektiranja in izvedbe (2. ãlen, toãka 5.6).

Odgovornost revidenta torej ne more biti v pro-

jektnih re‰itvah, je pa vsekakor odgovoren:
■ ãe je opustil predpisano preveritev – ‰e zlasti, ãe

ni ugotovil morebitne napake projektanta, ki vpli-

va na zanesljivost objekta, ki ni skladna s predpisi,

ki vpliva na vplivno obmoãje ipd.,
■ ãe je s prekoraãitvijo svojih pooblastil povzroãil

neupraviãeno ‰kodo naroãniku, npr. zahteval od

projektanta, da popravi projektne re‰itve, ki so

zanesljive in skladne s predpisi, niso pa “v‰eã”

revidentu,

■ ãe je zavrnil projektno dokumentacijo brez upravi-

ãenega razloga ipd.

9. Ali je obvezna revizija
nezahtevnega naãrta v
projektu zahtevnega objekta?

Po veljavnih predpisih je razumeti, da je potrebno

revidirati tudi nezahtevni naãrt zahtevnega objek-

ta. V zvezi s tem vpra‰anjem oziroma primernos-

tjo tega doloãila predpisov so mnenja ‰e vedno

zelo deljena, zato bomo o tem povpra‰ali MOP.

Naãeloma bi namreã lahko veljal tudi odgovor, da

je revizija nezahtevnega naãrta potrebna, ãe le-ta

kakorkoli vpliva na celovitost in zanesljivost zah-

tevnega objekta. Vendar pa bi vsekakor priãako-

vali, da je na to vpra‰anje odgovorjeno Ïe v

samem ZGO-1 oz. njegovih podzakonskih aktih.

Predlagamo, da koordinator revidiranja doloãi,

katere naãrte se pregleda/revidira. Revidira naj se

vse tiste sestavne dele projektne dokumentacije,

ki kakorkoli vplivajo na celovitost in zanesljivost

objekta. Koordinator revizije odgovarja za uskla-

jenost revizije, t.j. da so vsa poroãila odgovornih

revidentov med seboj usklajena. Prav tako preveri

usklajenost nerevidiranih naãrtov z ugotovitvami

odgovornih revidentov. S tem je postavljena tudi

vloga koordinatorja revizije, ki mora biti strokov-

njak s podroãja revizije!

Za laÏje razumevanje navedimo primer: Imamo

zahteven tehnolo‰ki objekt z veliko poÏarno ogro-

Ïenostjo, pri tem pa je naãrt gradbenih konstruk-

cij enostaven, enako velja za naãrt elektriãnih

instalacij. Kako pa bi, ãe slednjih dveh naãrtov ne

bi revidirali, vedeli, da bo gradbena konstrukcija

zdrÏala poÏar in ali je v naãrtu elektriãnih instala-

cij predvideno avtomatsko javljanje poÏara?

Odprto ostaja tudi vpra‰anje, ali je potrebno revi-

dirati elaborate ali pa je potrebno le preveriti

usklajenost naãrtov z njimi (izjema je v primeru,

ko njihovo revizijo zahteva posebna (podroãna)

zakonodaja).

V ãasu strokovnih razprav na to vpra‰anje je bilo
med drugim ponovno izpostavljeno dejstvo, da so
doloãila Pravilnika o zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektih o tem, kateri objekti so
zahtevni, za nekatere stroke nezadostna. Matiã-
ne sekcije strojnih, elektroinÏenirjev in inÏenirjev
tehnologov so za potrebe ugotovitve ustreznosti
referenc kot pogoja za pristop k dopolnilnemu
strokovnemu izpitu za revidiranje pred ãasom pri-
pravile sezname zahtevnih objektov oz. meril
za doloãitev zahtevnih objektov. Merila so lahko
v pomoã tudi revidentom in koordinatorjem revizi-
je, zato jih v celoti objavljamo. Objavljena so tudi
na spletni strani www.izs.si pod »strokovni izpiti«.

f
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10. Kako v primeru, ko revidentu
PGD ne zado‰ãa? Ali lahko
zahteva tudi PZI?

Mnenja o tem so ‰e vedno deljena, zato bomo na

podlagi praktiãnih izku‰enj za odgovor zaprosili

MOP.

Iz razprav, ki smo jih imeli tudi v zvezi s tem na

MOP, je jasno, da je revizija strogo namenjena PGD

in sicer pregledu izpolnjevanja bistvenih projekt-

nih zahtev in raãunskih pravilnosti (za gradbene

konstrukcije). Vse to pa mora dokazati PGD.

Raz‰iritev revizije na PZI, glede na ZGO-1 in Pravil-

nik o projektni in tehniãni dokumentaciji, je ãasov-

no gledano nemogoãa, saj so vse izjave zahtevane

v PGD.

Investitor lahko po svoji presoji naroãi tudi recen-

zijo PZI, ãe gre za obãutljivo problematiko. Ne pa v

primeru, ki ga projektanti radi navajajo, in sicer da

»je bilo med PGD in PZI toliko sprememb, da je

potrebno revidirati PZI«! Zelo narobe: v takem pri-

meru je potrebno izdelati del novega PGD, izdelati

ustrezno revizijo PGD in zaprositi za spremembo

gradbenega dovoljenja.

V mnogih primerih pa je, zlasti pri inÏenirskih objek-

tih, nemogoãe preveriti vse zahteve iz 53. ãlena ZGO-1,

ãe se ne preveri tudi PZI, ki je, kot doloãa tudi 6.

odstavek 35. ãlena, PGD, dopolnjen s podrobnimi naãr-

ti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbene-

ga dovoljenja gradnja izvede. Problem pri tem je

Pravilnik o projektni in tehniãni dokumentaciji, ki je

oãitno izdelan po vzorcu neke stavbe, v mnogo zah-

tevnej‰e in kompleksnej‰e projektne dokumentacije

pa se ne spu‰ãa. V teh primerih, ko PGD kot dokument

sicer praviloma zado‰ãa, bodo v PZI dodani naãrti, za

katere bodo potrebne dodatne preveritve. Ocenjuje se

(53. ãlen ZGO-1 dopu‰ãa revizijo PZI), da je revident

(oziroma zanj odgovorni revident in koordinator revi-

zije) v primeru, da ugotovi, da bi bilo spo‰tovanje

katere od bistvenih lastnosti objekta mogoãe dokonã-

no preveriti ‰ele v PZI, dolÏan opozoriti investitorja

oz. mu naloÏiti, da se izvede ‰e dodatna revizija takih

naãrtov. Seveda je to novo naroãilo, ne nujno istemu

revidentu, z vrednostjo, vezano na vrednost samega

PZI. Odgovornost je po zakonu investitorjeva, zato

predlagamo, da izpolnitev zahteve revidenta za inve-

stitorja preveri odgovorni nadzornik najkasneje pred

podpisom izjave o zanesljivosti objekta. Ponovno

poudarjamo, da v tem primeru ne gre za spreminjanje

PGD, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovolje-

nje, temveã za PZI kot dopolnitev/nadgradnjo PGD v

smislu 6. odstavka 35. ãlena ZGO-1.

11. Kdaj izvesti revizijo PGD: 
pred ali po pridobitvi soglasij k
PGD?

V revizijo mora prispeti popolna projektna doku-

mentacija, vkljuãno z vsemi predpisanimi soglasji.

Projektant v ãasu projektiranja po ZGO-1 sodeluje

s tistimi, ki dajejo soglasje. V kolikor pa se izkaÏe,

da je na zahtevo revizije potreben bistven popra-

vek naãrta ali celotne projektne dokumentacije,

pa je treba eno ali veã soglasij pridobiti ponovno.

12. Revizijsko poroãilo, izjave in
izvleãki

Iz Pravilnika jasno izhaja, da se le izvleãki in izjave

vlagajo v vodilno mapo PGD. Sama poroãila se ne

vlagajo nikamor in jih posebej arhivira investitor

(na MOP smo se sicer trudili, da bi v Pravilniku in

kasneje Priroãniku dosegli, da se revizijska poroãi-

la priloÏijo v posamezen naãrt, vendar smo bili

neuspe‰ni, prav tako kot smo bili neuspe‰ni z zah-

tevo, da bi se vsaj v vodilni mapi nahajala projekt-

na naloga).

13. Cena revizije
Stro‰ki revizije so doloãeni v Tarifnih pogojih pro-

jektantskih storitev (v nadaljevanju TPPS) in zna-

‰ajo od 20 do 40% predmeta revizije, t.j. naãrtov,

ki se revidirajo. TPPS dovoljuje tudi obraãun revi-

zije po urah. Predlagamo, da pri pripravi ponudbe

za revidiranje revident od naroãnika zahteva inve-

sticijsko vrednost objekta ali ceno izdelave naãrta

ter da na tej osnovi izraãuna vrednost revizije.

Vrednost revizije na trgu se oblikuje ‰ele na osno-

vi ponudb. Trenutna praksa kaÏe, da trg v TPPS

priporoãenih honorarjev ‰e ne prizna oziroma da

revidenti ponujajo revizije po pribliÏno 10% vre-

dnosti PGD naãrta. S tem urni honorarji odgovor-

nih revidentov ‰e zdaleã ne dosegajo niti normal-

nih honorarjev odgovornih projektantov. Menimo,

da je potrebno zagotoviti dobre odgovorne revi-

dente in jih temu primerno plaãati, ãe Ïelimo, da

revizija doseÏe namen, predviden v ZGO-1. V nas-

protnem bo revizija postala zgolj formalnost po

prijateljskem principu, kot je bila po prej‰njem

ZGO. Pokalkulacije iz prakse namreã kaÏejo, da pri

temeljiti reviziji (kar zahteva odgovornost po ZGO)

vrednost ne more biti manj‰a od 20% vrednosti

revidirane dokumentacije in da se povpreãne vre-

dnosti gibljejo v mejah, doloãenih v TPPS.

Z vidika sedanje prakse je povsem stvarno priãa-

kovati, da se bodo pri investitorjih zahteve po

kvalitetnej‰i in popolnej‰i reviziji poveãevale, ne

pa zmanj‰evale. Izjave, ki jih morajo dati revidenti,

pa ‰e zdaleã niso tako “nedolÏne”, kot si nekateri

razlagajo, saj v primeru spodrsljaja in ugotavljanja

ter plaãila nastale ‰kode (32. ãlen ZGO-1) o tem ne

bodo presojali projektanti ali revidenti, ampak

sodi‰ãe, ki si ãlene tolmaãi s pravnega vidika.

Zato menimo, da je vrednotenje revizije, kot je

predvideno v TPPS (v vi‰ini od 20 do 40% vredno-

sti projektne dokumentacije oziroma naãrta, ki se

revidira), zaenkrat ustrezno. (Razpon v TPPS je

predviden zato, da se lahko vrednoti zahtevnost

revidiranja). Popusti in pogajanja za ceno so do-

pustni v mejah normalnih poslovnih odnosov in

trÏnih razmer, pri ãemer pa je tudi tu potrebno

upo‰tevati etiãni kodeks ãlanov IZS.

Na strani nas odgovornih revidentov je, da spo-

‰tujemo TPPS in da Ïe zdaj na zaãetku investitor-

je/naroãnike navadimo, da ima odgovorno revidi-

ranje svojo ceno.

14. Revizija projektne
dokumentacije, izdelane v
tujini

Na to vpra‰anje ne znamo podati odgovora, zato

bomo zanj zaprosili MOP.

53. ãlen ZGO-1 doloãa, da je revizija obvezna za

projektno dokumentacijo, ki je bila izdelana v tuji-

ni. Ne ZGO-1 ne njegovi podzakonski akti ne dolo-

ãajo, kaj je »projektna dokumentacija, izdelana

v tujini«, kot tudi ne opisujejo njene revizije.

Menimo, da je »projektna dokumentacija, izdelana

v tujini« vse, kar je izdelal projektant, ki ni regi-

striran pri nas, z odgovornimi projektanti, ki niso

ãlani IZS (ãetudi je risal v Ljubljani).

Pri tem pa se zastavlja Ïe najbolj elementarno vpra-

‰anje, kdo lahko projektno in tehniãno dokumen-

tacijo, izdelano v tujini, sploh podpi‰e in potrdi

in kdo zanjo odgovarja? Kdo je odgovorni projek-

tant, naveden na gradbi‰ãni tabli? Ali mora biti

izdelana v slovenskem jeziku? V ãem naj bi se

revizija projektne dokumentacije, izdelane v

tujini, razlikovala od »obiãajne revizije«?

Da velja na podroãju projektantskih storitev, ki jih
opravljajo tujci v Sloveniji, prava zmeda, govori
dejstvo, da lahko na trÏi‰ãu danes opazite projekt-
no dokumentacijo, na katero je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje, katere deli niso v sloven-
skem jeziku, ampak npr. v cirilici.
·tevilna domaãa in tuja podjetja (projektanti in
izvajalci) si nadalje tolmaãijo, da lahko PZI, PID in
POV izdela tuj inÏenir, ki ni vpisan v imenik IZS. Je
to posledica dejstva, da je v 53. ãlenu ZGO-1 nave-
deno, da je revizija obvezna le za projektno doku-
mentacijo (in ne tudi za tehniãno dokumentacijo),
ki je bila izdelana v tujini?

O vseh omenjenih opaÏanjih bomo obvestili MOP
in predlagali dopolnitev zakonodaje v smislu
jasnej‰ih navedb in enakopravnih moÏnosti za
domaãe in tuje inÏenirje.



V ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV JE V 53.

âLENU ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KI

SE NANA·A NA ZAHTEVNE OBJEKTE, ZA

PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KI JE BILA

IZDELANA V TUJINI, IN ZA PROJEKTNO

DOKUMENTACIJO, ZA KATERO JE TAKO

DOLOâENO S POSEBNIMI PREDPISI,

PREDPISANA OD PROJEKTANTA NEODVISNA

REVIZIJA. REVIZIJA PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE PO TOâKI 5.6. V DRUGEM

ODSTAVKU 2. âLENA POMENI “KONTROLO

BREZHIBNOSTI IN RAâUNSKE PRAVILNOSTI

TISTIH SESTAVIN PROJEKTA ZA PRIDOBITEV

GRADBENEGA DOVOLJENJA1, S KATERIMI SE

DOKAZUJE, DA BO OBJEKT IZPOLNJEVAL

PREDPISANE BISTVENE ZAHTEVE, DA BO V

SKLADU S PROSTORSKIM AKTOM IN

GRADBENIMI PREDPISI IN DA BO OBJEKT

FUNKCIONALEN IN PRIMERNO OBLIKOVAN,

NJEGOVA RABA PA UâINKOVITA, VARâNA IN

GOSPODARNA”. 

V
tem ãlanku je obravnavan tisti del revizije,

ki se nana‰a na izpolnjevanje nekaterih

bistvenih zahtev. Bistvene zahteve so dolo-

ãene v prvem odstavku 9. ãlena Zakona o graditvi

objektov in se nana‰ajo na:
■ mehansko odpornost in stabilnost,
■ varnost pred poÏarom,
■ higiensko in zdravstveno za‰ãito in za‰ãito

okolice,
■ varnost pri uporabi,
■ za‰ãito pred hrupom in
■ varãevanje z energijo in ohranjanje toplote.

Bistvene zahteve podrobneje obravnava Zakon o

gradbenih proizvodih [DZ, 2000], ki je bil izdan na

podlagi smernice 89/106/EEC [EEC, 1989], [Dimic,

1994].

Zakon o graditvi objektov v tretjem odstavku 53.

ãlena vsebuje tudi doloãbo, ki podrobneje doloãa

potek revizije: “Z revizijo projektne dokumenta-

cije je treba preveriti, ali bo objekt skladen s

prostorskimi akti in zanesljiv2, ali je z naãrti

tehniãnih re‰itev dokazano izpolnjevanje bis-

tvenih zahtev in ali je vplivno obmoãje objekta

doloãeno na predpisani naãin, ter poskrbeti za

kontrolo brezhibnosti in raãunske pravilnosti

naãrtov gradbenih konstrukcij”. 

âe odmislimo pomanjkljivost Pravilnika o projektni

in tehniãni dokumentaciji [MOPE, 2004], ki med

sestavinami projekta za pridobitev gradbenega

dovoljenja posebej ne navaja raãunov3, je po

temeljnem evrokodu za konstrukcije [SIST, 2004]

jasno, da moramo izpolnjevanje bistvenih tehniã-

nih zahtev dokazati z raãuni, opravljenimi na pod-

lagi podatkov v risbah konstrukcije in v skladu z

doloãili drugih evrokodov. Navedeno velja tudi pri

uporabi drugih sodobnih predpisov.

V raãunih gradbenih konstrukcij dokazujemo iz-

polnjevanje bistvene zahteve glede mehanske

odpornosti in stabilnosti ter deloma glede varno-

sti pred poÏarom. Pri tem je mi‰ljena pasivna

poÏarna varnost konstrukcije.

Naãrte gradbenih konstrukcij v projektu za prido-

bitev gradbenega dovoljenja sestavljajo tehniãno

poroãilo, raãun konstrukcije in pozicijske risbe.

Kontrola tehniãnega poroãila in pozicijskih risb

poteka na enak naãin kot v primeru, ko sta ta dva

dela izdelana brez uporabe raãunalnika. Velika

razlika pa je pri kontroli raãunov. Ko so se raãuni

gradbenih konstrukcij, ki so se navadno imenovali

statiãni raãuni4, izdelovali roãno, je bil iz njihove

vsebine jasno razviden potek raãuna, uporabljena

metoda, vmesni in konãni rezultati. Vse to je omo-

goãalo sorazmerno preprosto kontrolo pravilnosti

podatkov in rezultatov ter njihove usklajenosti z

risbami konstrukcij in drugimi pogoji na kraju

gradnje.

Sodobni raãunalni‰ki programi, ki omogoãajo celo-

vito ali delno modeliranje gradbenih konstrukcij,

pa sami po sebi ‰e ne zagotavljajo tudi pregledne

in strnjene dokumentacije. Iz mnoÏice podatkov in

rezultatov je treba v vsakem primeru posebej

izbrati in urediti tiste rezultate, ki omogoãajo pre-

gled odgovornemu projektantu, in ãe je potrebno,

tudi odgovornemu revidentu. Poseben problem pri

reviziji je, da o poteku raãunanja in uporabljenih

metodah pri posameznem programu v raãunalni-

‰kih izpisih v projektni dokumentaciji obiãajno ni

nikakr‰nih podrobnej‰ih podatkov.

Na‰tetih problemov se Ïe dalj ãasa zavedajo tudi

drugod. V nadaljevanju je kot primer ureditve

obravnavane problematike naveden prirejen pre-

vod nem‰ke smernice [VPI, 2001]. Pri prevodu so

upo‰tevane nekatere posebnosti glede pri nas vel-

javnih predpisov o graditvi. Upo‰tevano pa je tudi,

da je v RS uradni jezik sloven‰ãina. 

Smernice za pripravo in revizijo
raãunalni‰ko izdelanih raãunov
konstrukcije 

1. Podroãje veljavnosti in namen

1.1 Podroãje veljavnosti
Ta smernica velja za pripravo in revizijo raãunalni-

‰ko izdelanih raãunov konstrukcije, ki so delno ali
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v celoti sestavljeni iz raãunalni‰kih izpisov raãu-

nov konstrukcij.

1.2 Namen
Smernica razmejuje pristojnosti in razdelitev

nalog med odgovornim projektantom (pripravljal-

cem) in odgovornim revidentom. Prispevala naj bi

zlasti k preglednosti in razumljivosti podatkov in

rezultatov.

2. Pojmi

2.1 Raãunalni‰ko izdelani raãuni
Raãunalni‰ko izdelani raãuni so raãuni, ki jih opra-

vijo raãunalni‰ki programi.

2.2 Podatki
Podatki v raãunalni‰ko izdelanih raãunih so:
■ alfanumeriãni vhodni podatki, npr. oznake

vozli‰ã in elementov, drugi vhodni podatki in

rezultati,
■ grafiãni podatki, npr. prikaz raãunskega mode-

la, prikaz vplivnic in upogibnic kot rezultatov,
■ kratke tekstovne informacije, npr. podatki o

programu (glej dodatek), pojasnila o vhodnih

podatkih, informacije o stanju, dokumentacija.

Podatki so lahko pripravljeni in izpisani s progra-

mom (npr. vhodni podatki in rezultati) ali roãno

(npr. kratke tekstovne informacije, dopolnilni ra-

ãuni). Zaradi preglednosti se lahko uporabijo barv-

ni prikazi.

2.3 Odgovorni projektant
Odgovorni projektant po tej smernici je poobla-

‰ãeni inÏenir, ki mu je poverjena izdelava raãuna

konstrukcije. Odgovornemu projektantu se lahko

poveri tudi izdelava raãunov za posamezne nosil-

ne konstrukcije ali njihove dele, ãe ti dokazi pred-

stavljajo tehniãno in raãunsko zakljuãeno celoto.

2.4 Odgovorni revident
Odgovorni revident po tej smernici je pobla‰ãeni

inÏenir, ki mu je poverjena revizija raãuna kon-

strukcije.

3. Razdelitev nalog

3.1 Dogovor med udeleÏenci
Pri konstrukcijah, za katere so postavljene izredne

zahteve glede mehanske odpornosti, se na zahte-

vo investitorja ali tistega, ki ga je investitor po-

oblastil za opravljanje njegovih nalog, odgovorne-

ga revidenta ali odgovornega projektanta opravi

usklajevalni razgovor. Na njem mora odgovorni

projektant predstaviti programe, ki jih namerava

uporabiti, ter se dogovoriti z odgovornim reviden-

tom in investitorjem ali njegovim poobla‰ãencem

za obseg in naãin predstavitve rezultatov.

3.2 Strokovna odgovornost odgovornega projek-
tanta

Odgovorni projektant je odgovoren za tehniãno in

raãunsko popolnost ter pravilnost raãuna kon-

strukcije kot zakljuãene celote.

3.3 Strokovna odgovornost odgovornega revidenta
Odgovorni revident mora revizijo opraviti nepri-

stransko in vestno v skladu s predpisi. Odgovoren

je za pravilnost in popolnost revizije.

4. Priprava raãunov konstrukcije

4.1 Popolnost
Raãun konstrukcije mora biti z vkljuãenimi raãu-

nalni‰ko izdelanimi raãuni in drugimi tehniãnimi

podlagami tehniãno in raãunsko zakljuãena celota.

Pred raãunom konstrukcije mora biti kratko teh-

niãno poroãilo. 

Raãun konstrukcije mora vsebovati najmanj:
■ podatke o programu po toãki 4.2,
■ vse vhodne podatke in
■ odloãilne rezultate po toãki 4.5.

Raãun konstrukcije mora upo‰tevati vsa odloãilna

stanja med gradnjo in uporabo ter medsebojne

vplive objekta, temeljnih tal in zasipov. Stanja je

treba dodatno opisati npr. z opisom gradnje,

raãunskim modelom konstrukcije, prenosom obte-

Ïbe, naãinom stabilizacije.

4.2 Podatki o programih
Navesti je treba podlage, predpostavke in omeji-

tve programa, ãe te niso nedvoumno razvidne iz

nadaljnjih izpisov. Te podatke je treba navesti v

slovenskem jeziku. Vsebina in obseg morata ust-

rezati dodatku. âe podatki niso zadostni, jih mora

odgovorni projektant dopolniti.

4.3 Formalne zahteve

4.3.1 Vsebina

Na zaãetku raãuna konstrukcije mora biti navede-

na skupna vsebina celotnega raãuna. Vsebina

lahko vsebuje podatke o podrobnej‰ih vsebinah

delov raãuna. Usklajena mora biti s trenutno stop-

njo izdelanosti raãuna.

4.3.2 Oznake strani

Vse strani raãuna konstrukcije morajo biti o‰tevil-

ãene tekoãe ali po poglavjih in oznaãene tako, da

je razvidno, kam spadajo v celotnem raãunu kon-

strukcije. Strani, ki so bile zamenjane ali vstavlje-

ne na novo, morajo biti dodatno oznaãene.

4.3.3 Sklicevanje

âe se v raãunu konstrukcije sklicuje na vrednost

ali prikaz, ki je na drugem mestu, mora biti to

mesto jasno oznaãeno.

4.3.4 Pojmi, oznake in enote

Pojmi, oznake in enote morajo ustrezati v raãunu

uporabljenim tehniãnim predpisom.

4.3.5 Sistemi oznaãevanja

Izbrani sistemi oznaãevanja morajo biti podani

nedvoumno in na vidnem mestu. âe se uporabi

veã sistemov oznaãevanja, morajo biti predstav-

ljene medsebojne zveze.

K sistemom oznaãevanja se uvr‰ãajo‰:
■ koordinatni sistemi,
■ dogovori o predznakih npr. notranjih sil in pre-

mikov, napetosti in deformacij,
■ oznake pozicij, gradbenih delov, o‰tevilãenje

vozli‰ã in elementov,
■ dogovori o obteÏnih primerih in kombinacijah

ter delitvi celovitih konstrukcij na podkon-

strukcije.

Prireditev podatkov (vhodnih podatkov in rezulta-

tov) v sistemih oznaãevanja mora biti nedvoumno

razvidna.

4.4 Vhodni podatki

4.4.1 Splo‰ne zahteve

Vhodni podatki v raãunalni‰ko izdelanih raãunih

konstrukcije morajo obsegati vse podatke, ki so

potrebni za ponovitev raãuna odloãilnih rezulta-

tov. Iz raãuna mora biti razviden izvor vhodnih

podatkov ter morebitne prireditve, dogovori, poe-

nostavitve in pojasnila glede podatkov.

4.4.2 Raãunski model

Raãunski model, ki vkljuãuje tudi enostavne ali

zapletene modele leÏi‰ã, ãlenkov, vzmeti, vijaãnih

ali varjenih stikov, mora biti predstavljen grafiãno.

Geometrija, dimenzije, robni pogoji, ekscentriãno-

sti in poenostavitve morajo biti podane nedvo-

umno in, ãe je potrebno, posebej utemeljene.

4.4.3 Lastnosti materialov, podatki o prerezih in

togostih

Podana morajo biti gradiva in njihove lastnosti.

Razvidni morajo biti podatki za raãun lastnosti

preãnih prerezov in togosti. Podatki o preãnih pre-

rezih so npr. teÏi‰ãe, lega delov prereza, vztraj-

nostni momenti. Podatki o togosti so npr. osna,

upogibna in torzijska togost, vzmetne togosti in

podajnostni koeficienti.

4.4.4 Vplivi

Vplive je treba nedvoumno predstaviti kot vhodne

podatke. Vplivi so npr. stalna obteÏba, prometna

obteÏba, toplotni vplivi, prednapetje, premiki

temeljnih tal, premiki podpor, zaãetne nepravilno-

sti pri izdelavi konstrukcije in vpliv potresa. Prika-

zani morajo biti obteÏni primeri in kombinacije z f
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ustreznimi delnimi faktorji in kombinacijskimi fak-

torji. Pri tem je treba navesti uporabljene predpise.

4.4.5 Dodatni podatki

âe so glede na program ali problem potrebni ‰e

drugi podatki, jih je treba posebej navesti. Taki

podatki so npr.:
■ omejitve premikov,
■ s predpisi o dimenzioniranju doloãene vredno-

sti veliãin kot so elastiãni modul ali Poissonovo

‰tevilo,
■ poenostavitve, kot je zmanj‰anje momentov

nad podporami,
■ izbor programskih verzij (npr. torzijsko toge ali

torzijsko podajne plo‰ãe).

4.5 Rezultati

4.5.1 Razdelitev rezultatov

Rezultate delimo na odloãilne in druge rezultate.

4.5.2 Odloãilni rezultati

Odloãilni rezultati so vsi podatki, ki so potrebni za

revizijo in oceno varnosti in uporabnosti kon-

strukcije. Mednje spadajo:
■ odloãilni obteÏni primeri in kombinacije,
■ odloãilne notranje sile, deformacije in dimenzi-

je prerezov,
■ kakovost materialov,
■ navodila za gradnjo,
■ navodila za uporabo,
■ vmesni rezultati med posameznimi fazami

raãuna, kot so npr. podporne sile s pripadajoãi-

mi delnimi faktorji.

4.5.3 Drugi rezultati

Drugi rezultati so rezultati npr. za posamezne

obteÏne primere in kombinacije.

4.6 Prikaz podatkov

4.6.1 Preglednost in razumljivost

Vhodni podatki in odloãilni rezultati morajo biti v

raãunu predstavljeni na naãin, primeren za revizi-

jo in oceno varnosti in uporabnosti, ter v obliki,

primerni glede na vrsto konstrukcije.

Vhodni podatki, potrebni za raãunalni‰ko izdelan

raãun konstrukcije, se izpi‰ejo na naãin, ki ga

omogoãa posamezen program.

Vsi odloãilni podatki morajo biti dosegljivi in po-

novljivi. Zato morajo biti podane odloãilne vredno-

sti uãinkov vplivov in odpornosti s karakteristiãni-

mi vrednostmi vplivov in pripadajoãimi delnimi

kombinacijskimi faktorji. 

Podatki morajo biti pregledno izpisani na liste A4

formata. âe podatki niso sami po sebi razumljivi,

morajo biti pripisana pojasnila. Besedila morajo

biti v sloven‰ãini.

4.6.2 Grafiãni prikaz

Vhodne podatke in odloãilne rezultate je treba

predstaviti v grafiãni obliki. Merilo prikazov mora

biti prikazano grafiãno in mora veljati tudi pri

spremembah velikosti risb. Prikaz mora biti jasen

in dovolj natanãen za nadaljnjo uporabo ter dopol-

njen s ‰tevilãnimi vrednostmi.

4.6.3 Preglednice

Preglednice se lahko uporabijo le v primerih, ko

grafiãna predstavitev ni bistveno bolj pregledna in

razumljiva. V glavi preglednice morajo biti vpisani

pomeni in enote podatkov. Glava mora biti ponov-

ljena na vrhu vsake nove strani, na kateri se nada-

ljuje preglednica.

4.6.4 Prikaz drugih rezultatov

Drugi rezultati morajo biti predstavljeni v prever-

ljivi obliki. Do konca revizije jih mora hraniti odgo-

vorni projektant in jih predloÏiti na zahtevo odgo-

vornega revidenta.

4.7 Kontrola
Odgovorni projektant mora tudi sam preveriti ver-

jetnost vhodnih podatkov in rezultatov. Pri tem

opravi npr.:
■ kontrolo vhodnih podatkov,
■ kontrolo ravnoteÏja in kontrolo deformacij,
■ verjetnost premikov glede na vplive,
■ kontrolo s poenostavljenimi raãunskimi modeli,
■ kontrolo s spremenjeno mreÏo konãnih ele-

mentov,
■ primerjavo z referenãnimi primeri.

4.8 Podpis odgovornega projektanta
Podpis odgovornega projektanta pod raãunom

konstrukcije mora jasno kazati, za kateri del raãu-

na je odgovoren. V primeru veã podpisov je treba

njihov razpored prikazati v vsebini.

5. Revizija

5.1 Postopek revizije
Postopki revizije so:
■ revizija s primerjalnim raãunom in
■ revizija z modelnimi (fiziãnimi) poskusi in

poskusno obteÏbo.

Praviloma se revizija opravi s primerjalnimi raãuni.

5.2 Revizija s primerjalnim raãunom
Primerjalni raãun po tej smernici je raãun kon-

strukcije, ki ga odgovorni revident opravi neodvi-

sno od odgovornega projektanta. Pri tem lahko

uporabi kontrolne metode, navedene v toãki 4.7.

S programom, ki se uporabi za primerjalni raãun,

se mora dobiti rezultate, ki so neodvisni od rezul-

tatov, ki jih je izraãunal odgovorni projektant. Za

uporabnost programa pri reviziji in neodvisnost

rezultatov odgovarja odgovorni revident.

Primerjalni raãuni lahko vsebujejo tudi nakljuãne

poskuse. Ti so uporabni pri preverjanju doloãenih

rezultatov, kot so vplivnice, rezultati v pregledni-

cah ipd., ãe se uporabi zadostno ‰tevilo poskusov.

Zato, da se izkljuãi napaãne interpolacije, je treba

poznati potek funkcij.

5.3 Revizija z modelnim (fiziãnim) preskusom in
poskusno obteÏbo

Pri nenavadnih konstrukcijah se lahko rezultate

raãunov neodvisno preverja z modelnimi preskusi

in poskusno obteÏbo. Tak naãin revizije mora biti

dogovorjen z investitorjem, odgovornim projek-

tantom, odgovornim revidentom in organi, ki izda-

jajo gradbena dovoljenja.

5.4 Poroãilo o reviziji
V poroãilu o reviziji mora biti naveden izbrani

postopek revizije. Potrjeni morajo biti popolnost

in pravilnost odloãilnih rezultatov, upo‰tevanje

veljavnih tehniãnih predpisov in skladnost raãuna

s pregledanimi izvedbenimi risbami5.

Pomembna odstopanja med rezultati odgovorne-

ga projektanta in rezultati odgovornega revidenta

morajo biti medsebojno pojasnjena. Pri tem mora

odgovorni revident razkriti svoj postopek in rezul-

tate, odgovorni projektant pa dokazati pravilnost

svojih raãunov z nadaljnjimi dokazi.

Odgovorni revident mora oceniti posledice pre-

ostalih odstopanj med rezultati.

Morebitne druge navedbe v revizijskem poroãilu

glede izpolnjevanja drugih bistvenih zahtev se

lahko doloãijo v pogodbi o reviziji.

Dodatek

Pojasnilo glede podatkov o programih

Podatki o programih morajo vsebovati najmanj

naslednje:

Oznaka programa
Oznaka programa je sestavljena iz imena programa

in oznake variante, oznake verzije, in ãe ‰e ni razvi-

den iz prej navedenih oznak, datuma izdelave.

■ Ime programa

f
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Oznaka za identifikacijo programa med razvojem,

prodajo in uporabo. V primeru veã imen progra-

mov jih je treba loãiti in navesti njihova podroãja

in ãas uporabe. âe je program del programskega

sistema, je treba navesti tudi njegovo ime.

■ Oznaka variante
Dodatek imenu programa, ki omogoãa razlikova-

nje med istoãasno razpoloÏljivimi variantami iste-

ga programa (npr. za uporabo na razliãni strojni

opremi ali na razliãnih podroãjih uporabe).

■ Oznaka verzije
Dodatek imenu programa in oznaki variante, ki

omogoãa razlikovanje veã zaradi sprememb

naknadno name‰ãenih verzij ali variant programa.

Spremembe morajo biti opisane v dokumentaciji

programa.

■ Datum izdelave
Datum izdelave prve in uporabljene verzije prog-

rama.

Naloga programa
S kratkim opisom je treba pojasniti nalogo, ki jo

re‰uje program, in pri tem uporabljene metode.

Opozoriti je treba na predpise in posebnosti.

■ Kratek opis naloge
Skraj‰an opis namembnosti naloge, ki jo re‰uje

program, in opis vhodnih podatkov in rezultatov.

V posebnih primerih je naloga lahko pojasnjena s

skico tipiãnega primera.

■ Metode
Kratek opis uporabljenih teorij in raãunskih

postopkov.

■ Predpisi
Navedbe zakonov, standardov, smernic in drugih

predpisov, ki jih upo‰teva program.

■ Pojmi, oznake in enote
V primeru, da program uporablja drugaãne pojme,

oznake in enote, kot jih uporabljajo v raãunu upo-

rabljeni gradbeni predpisi, je treba navesti naãin

pretvorbe.

■ Posebnosti
Navesti je treba razmejitve podroãij uporabe

programa, zlasti glede predpostavk in omejitev.

Pristojnost
Naslovi ustanov in oseb, ki so pristojne za razvoj,

prodajo in vzdrÏevanje programa.

Podlage
RazpoloÏljive informacije o programu (ãe je mogo-

ãe v sloven‰ãini) z navedbo virov in oznako za

naroãilo. Mednje spadajo priroãniki za uporabo in

dokumentacija programa.

Sklep
Uporaba raãunalnika pri izdelavi naãrtov gradbe-

nih konstrukcij, zlasti pa pri raãunu konstrukcije,

omogoãa v primerjavi z nekdanjimi metodami

mnogo bolj podrobno in natanãno analizo mehan-

skega odziva konstrukcije. Îal obstojeãi programi

sami od sebe ‰e ne zagotavljajo tudi pregledne in

strnjene dokumentacije o opravljenih raãunih. To

ostaja ‰e naprej skrb odgovornega projektanta. V

ãlanku naveden prevod nem‰ke smernice, prirejen

na‰im razmeram, omogoãa pripravo in kontrolo

opravljenih raãunov odgovornemu projektantu in

odgovornemu revidentu. V skladu s smernico pri-

pravljena projektna dokumentacija ne vsebuje

ob‰irnih in odveãnih izpisov in je primernej‰a tudi

za arhiviranje. Glede na vrsto naãrtov bi bile pri-

rejene smernice primerne tudi za tiste druge vrste

naãrtov, pri katerih so sestavni deli raãunalni‰ko

izdelani raãuni, ki dokazujejo izpolnjevanje bistve-

nih zahtev.
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Opombe
1. Posebno vpra‰anje je, ali zado‰ãa le revizija

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,

ali pa bi bila potrebna tudi revizija projekta za

izvedbo. To pomanjkljivost zakona je morda

mogoãe popraviti z zahtevo za pregled projek-

ta za izvedbo, ki jo odgovorni revident lahko

vpi‰e v posebno rubriko o pogojih za izdelavo

projekta za izvedbo v potrdilu o opravljeni revi-

ziji v povzetku Revizijskega poroãila, predpisa-

nem v Pravilniku o projektni in tehniãni doku-

mentaciji (Priloga 4), [MOPE, 2004]. To je le

zasilna re‰itev, problematiko bi bilo treba pri

prvih spremembah zakona primerno urediti. Po

sedanji ureditvi je prekinjena neodvisna kon-

trola, ki jo pri projektiranju opravi revident, pri

gradnji pa nadzornik.

2. V zakonu o graditvi objektov [DZ, 2002] po 15.

ãlenu pomeni “zanesljivost” nekaj drugega kot

v temeljnem evrokodu [SIST, 2004], kjer pojem

zanesljivost vkljuãuje varnost, uporabnost in

trajnost.

3. Pravilnik v 8. ãlenu predvideva, da so v tehniã-

no poroãilo lahko vkljuãeni tudi rezultati analiz

in izraãunov. V 31. ãlenu pa je predpisano, da

mora v projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja za prizidavo, nadzidavo in rekon-

strukcijo v tehniãnem poroãilu biti statiãna pre-

soja obstojeãega objekta, s katero se ugotovita

moÏnost in primernost nameravane gradnje. 

4. Poimenovanje “Statiãni raãun” je preozko, saj

je pri veãini gradbenih konstrukcij vanj poleg

statike vkljuãena tudi dinamika. Ker drugih

raãunov, razen tistih, ki so namenjeni analizi

mehanskega odziva, naãrti gradbenih konstruk-

cij obiãajno ne vsebujejo, zado‰ãa poimenova-

nje “Raãun konstrukcije”. Pri tem je treba tudi

upo‰tevati, da je delno izpolnjevanje bistvene

zahteve glede poÏarne varnosti gradbene kon-

strukcije zagotovljeno z ukrepi, ki so razvidni iz

risb konstrukcije v projektu za izvedbo. Tudi to

‰e dodatno utemeljuje potrebo po njegovi revi-

ziji.

5. To doloãilo se nana‰a na tiste dele naãrtov, ki

so del projekta za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja in se pri izdelavi projekta za izvedbo ne

smejo spreminjati. Glej tudi 1. opombo.



1. Uvod
Z uveljavitvijo novega Zakona o graditvi objektov
(dalje ZGO-1) je varnost pred poÏarom postala ena

od ‰estih “bistvenih zahtev”, ki jih morajo izpolnje-

vati gradbeni objekti, in je na drugem mestu:
■ mehanska odpornost in stabilnost,
■ varnost pred poÏarom,
■ higienska in zdravstvena za‰ãita in za‰ãita

okolice,
■ varnost pri uporabi,
■ za‰ãita pred hrupom,
■ varãevanje z energijo in ohranjanje toplote.

Tako je v postopku naãrtovanja gradbenih objek-

tov z vidika poÏarne varnosti treba upo‰tevati

poleg Ïe do sedaj veljavnega Zakona o varstvu
pred poÏarom ‰e ZGO-1 in ustrezne podzakonske

akte, ki pa so v pristojnosti Ministrstva za okolje in

prostor (dalje MOP). Od sprejetja Zakona o varstvu
pred poÏarom, t.j. od leta 1993, v Sloveniji na

Ïalost ni bilo poleg Pravilnika o ‰tudiji poÏarne
varnosti sprejetega skoraj nobenega podzakon-

skega akta, ki bi se nana‰al na naãrtovanje poÏar-

ne varnosti v objektih. Rezultati so danes Ïe vidni,

saj je poÏarna varnost v mnogih objektih pomanjk-

ljiva in je daleã od poÏarne varnosti, ki Ïe leta

velja v EU, ZDA in drugod, kar dokazujejo tudi pre-

gledi najveãjih objektov v zadnjih letih.

Na splo‰no lahko reãemo, da je poÏarna varnost

zadovoljiva, ko pa se priãnemo ukvarjati z detajli,

pa ugotavljamo, da prehodi med poÏarnimi sektor-

ji praviloma niso poÏarno zatesnjeni, da ni zago-

tovljene zadostne koliãine poÏarne vode, da so

sistemi aktivne poÏarne za‰ãite pomanjkljivi ali da

jih sploh ni, da so evakuacijske poti predolge in

neustrezne, zaloÏene z raznimi arhivskimi omara-

mi in podobno. Vendar imajo taki objekti vsa us-

trezna soglasja, izdano gradbeno dovoljenje in

nekateri ‰e pridobljeno uporabno dovoljenje.

Hkrati pa je precej objektov, ki desetletja obratu-

jejo brez uporabnega dovoljenja, pa vsi zaradi

socialnega miru raje molãijo. Zaprtje nekega veã-

jega objekta bi namreã pomenilo izgubo delovnih

mest, tega pa si ne Ïeli noben minister ali Ïupan.

Za vse zahtevne objekte je po novem obvezna

revizija, ki jo lahko opravljajo samo pravne ali

fiziãne osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o graditvi

objektov predpisane pogoje za projektanta, ter

visoko‰olski oziroma drugi javni zavodi, ki izpol-

njujejo pogoje po 31. ãlenu ZGO-1. Pogoje za projek-

tanta izpolnjujejo tiste pravne in fiziãne osebe (28.

ãlen ZGO-1), ki imajo kot gospodarske druÏbe ali

zadruge v sodni register vpisano dejavnost pro-

jektiranja, oziroma samostojni podjetniki posame-

zniki, ki imajo tak‰no dejavnost prigla‰eno pri pri-

stojni davãni upravi. Nadalje morajo imeti samo-

stojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gos-

podarske druÏbe oziroma zadruge, ãe sami ne

izpolnjujejo pogojev za odgovornega revidenta,

takrat ko opravljajo dejavnost revidiranja, s po-

godbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu v skladu z

obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na

drug zakonit naãin zagotovljeno sodelovanje

ustreznega ‰tevila posameznikov, ki izpolnjujejo z

ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega reviden-

ta. Status poobla‰ãenega inÏenirja – odgovornega

revidenta – podeljuje InÏenirska zbornica Slovenije.

2. Objekti, za katere je obvezna
revizija poÏarne varnosti

Po 53. ãlenu ZGO-1 je revizija obvezna za projektno

dokumentacijo, ki se nana‰a na:
■ zahtevne objekte,
■ projektno dokumentacijo, ki je bila izdelana v

tujini in
■ projektno dokumentacijo, za katero je tako

doloãeno s posebnimi predpisi.

Vrste zahtevnih objektov so navedene v Pravilniku
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajoãimi zemlji‰ãi (UL RS ‰t.

114/2003), vendar je zahtevnost objekta v veãini

primerov vezana na gradbene znaãilnosti objekta,

manj pa na vidik namembnosti, tehnologije, instala-

cij in poÏarne varnosti. Za zahtevni objekt je torej

definirano:
■ Zahtevni objekt je vsaka stavba, pri kateri

se‰tevek prostornin vseh prostorov presega

5.000 m3 in je vi‰ja od 10 m, merjeno od terena

do kapi, in vsak gradbeni inÏenirski objekt, pri

katerem so nosilni razponi veãji od 8 m ali je

vi‰ji od 18 m, merjeno od terena do vrha nosilne

konstrukcije.
■ Navedeni so ‰e drugi zahtevni objekti ne glede

na velikost ali vi‰ino, temveã ob upo‰tevanju

tehnologije in vrste snovi (radioaktivne snovi,

nevarne snovi, eksplozivi, ipd.).

V Uradnem listu RS ‰t. 31/04 pa je na podlagi 10.

ãlena ZGO-1 in 27. ãlena v zvezi s 23. ãlenom

Zakona o varstvu pred poÏarom iz‰el Pravilnik o
poÏarni varnosti v stavbah. Ker pa v Sloveniji

nimamo trenutno ‰e nobene tehniãne smernice s

podroãja poÏarne varnosti in jih je treba ‰ele pri-

praviti, se je minister odloãil, da bo Pravilnik o

poÏarni varnosti v stavbah priãel veljati ‰ele 31. 12.

2004, torej 9 mesecev po objavi.

Predvideno je, da bo minister, pristojen za pro-

storske in gradbene zadeve, izdal v soglasju z

ministrom, pristojnim za dajanje gradbenih pro-

izvodov v promet, naslednje tehniãne smernice:
■ “·irjenje poÏara na sosednje stavbe”,
■ “Nosilnost konstrukcije ter ‰irjenje poÏara in

dima po stavbah”,
■ “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter

alarmiranje”,
■ “Naprave za ga‰enje in dostop gasilcev”.

Pravilnik o poÏarni varnosti v stavbah predpisuje

revizijo za naslednje vrste objektov:
■ poÏarno zelo zahtevne stavbe v vseh primerih in
■ poÏarno manj zahtevne in poÏarno zahtevne

stavbe, ki niso naãrtovane v skladu s tehniãni-

mi smernicami tega pravilnika.

V primeru, da objekt (manj zahteven ali zahte-

ven) ne bo naãrtovan po slovenski tehniãni smer-

nici, bo moral odgovorni projektant izbrati ustre-

zno tujo smernico ali standard. Revizija tega naãr-

ta se bo v tak‰nem primeru omejila na naslednje:
■ ali je izbrana tuja smernica ustrezna,
■ ali je projektant tudi dejansko upo‰teval izbra-

no smernico,
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12 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2005

Revidiranje poÏarne varnosti 
za projekte PGD

mag. Ale‰ GLAVNIK, univ.dipl.inÏ.str., Ivo GOSTI·A, univ.dipl.fiz., mag. Bojan GRM, univ.dipl.inÏ.kem.tehnol., 
Milivoj KODRIâ, univ.dipl.inÏ.kem.tehnol., Andrej SRNA, univ.dipl.inÏ.str.
Matiãna sekcija inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev



01/2005 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 13

■ ali je projektant upo‰teval tudi smernice, na

katere se izbrana smernica sklicuje.

To pa torej pomeni, da bo revizija potrebna tudi

npr. za vsako stanovanjsko hi‰o, ki je poÏarno manj

zahteven objekt, v kolikor projektant ne bo v celoti

upo‰teval zahtev iz slovenskih tehniãnih smernic

ali ãe minister ne bo uspel izdati tehniãnih smernic

do priãetka veljave pravilnika, torej do 1. 7. 2005. 

Med poÏarno zelo zahtevne stavbe spadajo:
■ vse stavbe, vi‰je od 22 m,
■ stanovanjske stavbe z veã kot 200 stanovanji,
■ stavbe z bruto tlorisno povr‰ino vseh prosto-

rov veãjo od 5.000 m2,
■ stavbe, kjer lahko biva ali dela veã kot 300

ljudi, oziroma za pisarni‰ke stavbe 400 ljudi,
■ za stavbe za zdravstvo je pogoj 200 ljudi in

bruto tlorisna povr‰ina 2.500 m2,
■ za gostinsko dejavnost, ‰port, terminale,

kulturo, izobraÏevanje, vero je kriterij 2.000

ljudi in bruto tlorisna povr‰ina 5.000 m2.

Revizija poÏarne varnosti je torej potrebna za zah-

tevne objekte, skladno z ZGO-1, in za zelo zahtevne

objekte po merilih, kot jih doloãa pravilnik o

poÏarni varnosti v stavbah.

3. Dokumentacija, ki jo je treba
predloÏiti revidentu poÏarne
varnosti

Pri reviziji PGD za poÏarno varnost, ki je potrebna

za zahtevne objekte po doloãilih 

ZGO-1  
ali 

- Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo eno-
stavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajoãi-
mi zemlji‰ãi (UL RS, ‰t. 114/03) 

mora revident poÏarne varnosti pregledati skla-

dnost projektne dokumentacije z bistvenimi

zahtevami za varnost pred poÏarom v stavbah,

ki so doloãene v

- 9. ãlenu ZGO-1 

in 

- 3., 4., 5. in 6. ãlenu Pravilnika o poÏarni varnosti v
stavbah za: 

■ ·irjenje poÏara na sosednje objekte (3. ãlen),
■ Nosilnost konstrukcije ter ‰irjenje poÏara po

stavbah (4. ãlen),
■ Evakuacijske poti in sisteme za javljanje in alar-

miranje (5.ãlen),
■ Naprave za ga‰enje in dostop gasilcev (6. ãlen).

V ta namen mora revident poÏarne varnosti poleg

zahtev v ‰tudiji poÏarne varnosti pregledati tudi,

ali so bili pri izdelavi drugih naãrtov (tehnologi-

ja, arhitektura, gradbena konstrukcija, elektro- in

strojne instalacije) upo‰tevane in ustrezno projek-

tirane zahteve iz ‰tudije poÏarne varnosti. 

Za izdelavo revizije projektne dokumentacije za

poÏarno varnost mora revident (podjetje, ki izva-

ja revizijo) oz. koordinator revidiranja (oseba, ki

vodi postopek revidiranja) odgovornemu revi-

dentu poÏarne varnosti dostaviti naslednjo pro-

jektno in tehniãno dokumentacijo:

1. ‰tudijo poÏarne varnosti,

2. tehnolo‰ki naãrt oz. naãrt tehnologije,

3. naãrt arhitekture,

4. naãrt krajinske arhitekture,

5. naãrt zunanje ureditve,

6. naãrt gradbenih konstrukcij,

7. naãrt strojnih in‰talacij in strojne opreme,

8. naãrt elektroin‰talacij in elektriãne opreme,

9. naãrt telekomunikacijskih in‰talacij,

10.drugo dokumentacijo, ki je bila izdelana ãza

potrebe izdelave revizijskega poroãila za

poÏarno varnost.

4. Pogoji za izdelovalce ‰tudije
poÏarne varnosti in revidente
poÏarne varnosti

4.1. Pogoji za izdelovalca ·tudij poÏarne
varnosti

Po veljavnem Pravilniku o ‰tudiji poÏarne varnosti
(UL RS ‰t. 13/98, 72/01) sme ‰tudijo poÏarne varno-

sti izdelati projektivno podjetje, ki je registrirano

za dejavnost projektiranja in tehniãnega sve-

tovanja (= izdelovalec ‰tudije), ko si pridobi

pooblastilo Uprave RS za za‰ãito in re‰evanje

(Uprave RS) in ima najmanj eno osebo, ki je pri

izdelovalcu ‰tudije odgovorna za izdelavo ‰tu-

dij in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokov-

ni naslov diplomirani inÏenir ustrezne tehniãne

ali naravoslovne smeri ali v Republiki Sloveniji

nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo

ustrezne visoko‰olske organizacije,

2. da ima opravljen strokovni izpit za projektira-

nje poÏarne varnosti po programu, izdelanem v

skladu s Pravilnikom o programu in naãinu

opravljanja strokovnih izpitov pri InÏenirski

zbornici Slovenije (UL RS, ‰t. 35/98 in 94/99),

3. da je vpisana v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev

pri InÏenirski zbornici Slovenije.

Odloãbo o pooblastilu za izdelavo ‰tudij poÏarne

varnosti izda Uprava RS v 60 dneh od oddaje pisne

vloge projektivnega podjetja, ãe se pri preverjanju

podatkov v vlogi izkaÏe, da projektivno podjetje

izpolnjuje predpisane pogoje. Z odloãbo Uprave RS

izdano pooblastilo za izdelovalca ‰tudije velja,

dokler izdelovalec izpolnjuje s pravilnikom pred-

pisane pogoje oziroma do odvzema.

4.2. Dokazovanje formalnih pogojev za izde-
lovalca ‰tudije poÏarne varnosti

·tudija poÏarne varnosti je skladno s Pravilnikom o
projektni in tehniãni dokumentaciji del projektne

dokumentacije. Pogoje za izdelovanje ‰tudije

poÏarne varnosti projektant formalno dokazuje z/s:

1. odloãbo o pooblastilu Uprave RS za izdelavo

‰tudij poÏarne varnosti, pridobljeno na osnovi

predpisanih pogojev,

2. registracijo projektantskega podjetja, iz

katere mora biti razvidno, da je podjetje regi-

strirano za projektiranje in tehniãno svetovanje

(podjetje mora izpolnjevati tudi ostale pred-

pisane pogoje kot npr. mora imeti zavarovano

projektantsko odgovornost, …),

3. potrdilom odgovorne osebe o vpisu v imenik

IZS, ki ima pridobljen status poobla‰ãenega

inÏenirja s pooblastilom za odgovorno projek-

tiranje poÏarne varnosti (odgovorni projek-

tant poÏarne varnosti). Odgovorni projektant f
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poÏarne varnosti (odgovorna oseba) potrjuje

svoje izdelke z odtisom Ïiga IZS. Za izdelavo ‰tu-

dij poÏarne varnosti ima Ïig oznako TP in ‰tevil-

ko. Do 23. 5. 2004 so lahko projektanti, ki si ‰e

niso na novo uredili statusa, uporabljali tudi

Ïige drugih strok.

Ker je ‰tudija poÏarne varnosti po 36. ãlenu ZGO-1

eden izmed naãrtov, jo lahko izdeluje le poobla‰ãe-

ni inÏenir, ki ima status odgovornega projektanta

poÏarne varnosti. Odgovorni projektant poÏarne

varnosti ima najmanj visoko strokovno izobrazbo.

4.3. Pogoji za odgovornega revidenta
poÏarne varnosti

Odgovorni revident poÏarne varnosti je fiziãna

oseba, ki izpolnjuje z ZGO-1 predpisane pogoje.

Za pridobitev naziva “odgovorni revident” je treba

izpolniti pogoje za odgovornega projektanta po-

Ïarne varnosti, pri InÏenirski zbornici Slovenije

opraviti dopolnilni izpit za odgovorno revidira-

nje in si na podlagi oddane vloge pridobiti raz‰iri-

tev pooblastila na odgovorno revidiranje. 

Delo odgovornega revidenta se opravlja na osnovi

imenovanja za odgovornega revidenta za posame-

zni projekt. Imenuje ga podjetje, ki za projektno

dokumentacijo prevzame revidiranje celotne do-

kumentacije in za posamezne sklope projektne

dokumentacije imenuje odgovorne revidente.

4.4. Dokazovanje formalnih pogojev za odgo-
vornega revidenta poÏarne varnosti

Odgovorni revident formalno izpolnjuje pogoje za

odgovornega revidenta poÏarne varnosti, ãe:

1. ima potrdilo o vpisu v imenik IZS in pridobljen

status poobla‰ãenega inÏenirja, iz katerega je

razvidno, da izpolnjuje pogoje za odgovornega

revidenta poÏarne varnosti za zahtevne

objekte,

2. ima pravna ali fiziãna oseba (revident), za kate-

ro opravlja dejavnost revidiranja, pred priãet-

kom opravljanja dejavnosti in ves ãas opravlja-

nja dejavnosti zavarovano svojo odgovornost

za ‰kodo, ki bi utegnila nastati investitorjem ali

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove

dejavnosti,

3. je bil s strani revidenta imenovan kot odgovor-

ni revident za revidiranje projektne dokumen-

tacije za objekt, za katerega opravlja revizijo.

5. Potek in obseg revizij poÏarne
varnosti

Potek revizije mora slediti njenemu namenu.

Potrebno je smiselno razumevanje 3. odstavka 53.

ãlena ZGO-1, ki opredeljuje pomen in namen revizi-

je projektne dokumentacije ter upo‰tevanje 9.

ãlena istega zakona. Ta ãlen uvr‰ãa varnost pred

poÏarom med bistvene zahteve, ki jih morajo

izpolnjevati posamezni objekti. Zato je treba s

postopkom revidiranja preveriti, ali re‰itve, pred-

videne v posredovani projektni dokumentaciji,

zagotavljajo potrebno poÏarno varnost. 

Poleg potrebne poÏarne varnosti za sam objekt je

treba preveriti tudi ustreznost doloãitve vplivnega

obmoãja. PoÏarnovarnostne znaãilnosti objekta so

vsekakor med najbolj odloãilnimi pri doloãitvi vpliv-

nega obmoãja. S tega stali‰ãa je treba preveriti:
■ ustreznost odmikov glede na znaãilnosti obrav-

navanega objekta in okolice,
■ doseg con eksplozijske nevarnosti glede na

objekte v okolici in meje lastni‰tva,
■ doseg drugih vplivov, ki v primeru poÏara lahko

ogroÏajo objekte v okolici in/ali naravno okolje

(‰irjenje dima in nevarnih snovi, odpadne vode,

ki nastanejo ob poÏaru, potrebe za dovozne

poti in delovne povr‰ine za gasilske intervenci-

je, zagotovitev pogojev za zbiranje ljudi po eva-

kuaciji, posledice ob zru‰itvi objekta …).

Zakon o varstvu pred poÏarom doloãa ‰tudijo

poÏarne varnosti kot obvezni del projektne doku-

mentacije za fazo PGD. S ‰tudijo se opredeli vse s

poÏarno-varnostnega stali‰ãa relevantne zahteve

in znaãilnosti (ukrepi varstva pred poÏarom), ki jih

mora izpolnjevati obravnavani objekt. 

Na osnovi Zakona o varstvu pred poÏarom izdani

Pravilnik o ‰tudiji poÏarne varnosti ni v celoti skla-

den z ZGO-1 in Pravilnikom o poÏarni varnosti v
stavbah, vendar ga je do izdaje novega ‰e vedno

mogoãe smiselno uporabljati za ustrezno naãr-

tovanje poÏarnovarnostnih ukrepov. Ta pravilnik

obravnava gradnjo novih objektov in rekonstruk-

cije.

S postopkom revidiranja je treba preveriti, ãe ‰tu-

dija poÏarne varnosti opredeljuje ustrezne poÏar-

novarnostne ukrepe, ki morajo biti izpolnjeni, ãe

hoãemo, da bo objekt izkazoval potrebno varnost

pred poÏarom. Poleg splo‰nih znaãilnosti objekta

so pomembne predvsem njegove specifiãnosti in

iz njih izhajajoãe neposredne in posredne poÏarne

nevarnosti.

Revizija poÏarne varnosti se mora torej zaãeti z

analizo projektne naloge za objekt kot celoto.

Sama ‰tudija poÏarne varnosti pa je v svojem

bistvu raz‰irjena specialna projektna naloga z

ustrezno analizo nevarnosti in na osnovi ugotovlje-

nih nevarnosti doloãenih poÏarnovarnostnih ukre-

pov. âe poÏarnovarnostni ukrepi v ‰tudiji poÏarne

varnosti niso pravilno opredeljeni, je zelo malo

moÏnosti, da bo naãrtovani objekt izkazoval po-

trebno varnost pred poÏarom. V tem primeru je

ustreznost re‰itev odvisna predvsem od poznava-

nja poÏarnovarnostne problematike drugih projek-

tantov, ki sestavljajo projektno skupino.

Revident poÏarne varnosti mora torej v prvi vrsti

oceniti ustreznost ‰tudije poÏarne varnosti. âe

‰tudija obravnavanega objekta ne zagotavlja

doseganja bistvenih pogojev glede varnosti pred

poÏarom, izdela revident negativno poroãilo, ne

da bi pregledoval ostalo projektno dokumentacijo. 

Z ustrezno ‰tudijo poÏarne varnosti predvideni

ukrepi morajo biti implementirani v ostali projekt-

ni dokumentaciji. Zato mora odgovorni revident

poÏarne varnosti pregledati praktiãno vso pro-

jektno dokumentacijo in ugotoviti, ãe so pred-

videne ustrezne re‰itve. V kolikor ugotovi nes-

kladja, jih mora vkljuãiti v revizijsko poroãilo in

obvezati projektante, da projektno dokumentacijo

dopolnijo in po strokah uskladijo.

Poudarek revizije mora biti na opredelitvah, ki

projektante zavezujejo k obveznemu upo‰tevanju

posebnih re‰itev ali pogojev. Med to problematiko

je vsekakor na prvem mestu protieksplozijska

za‰ãita oz. doloãitev con eksplozijskih nevarnosti.

Na osnovi teh doloãitev je treba predvideti ustre-

zne arhitektonsko-gradbene re‰itve in vgraditi

ustrezne instalacije ter eksplozijsko varno opre-

mo. Preverjanje ustreznosti ukrepov protieksplo-

zijske za‰ãite poteka ‰ele, ko je objekt Ïe zgrajen,

saj je certifikat o ustreznosti doloãitve con in

ustreznosti vgradnje opreme pogoj za zaãetek

obratovanja. Praksa kaÏe, da se zaradi nekompe-

tentnosti projektantov tehnologije in projektantov

poÏarne varnosti pogosto pojavijo zelo velike

teÏave prav na podroãju protieksplozijske za‰ãite.

Kvalitetna revizija lahko to problematiko razre‰i

Ïe v fazi PGD.

Odgovorni revident poÏarne varnosti mora preve-

riti, ãe so predvideni potrebni ukrepi, da bo naãr-

tovani objekt izkazoval ustrezno poÏarno varnost.

Zato mora biti postopek revidiranja strokoven,

celovit (interdisciplinaren) in odgovoren. V kolikor

revizijsko poroãilo ne potrdi, da bo naãrtovani

objekt izkazoval potrebno poÏarno varnost (nega-

tivno revizijsko poroãilo), se brez odprave bistve-

nih pomanjkljivosti ne sme nadaljevati projektira-

nje ali gradnja.

f
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V MATIâNI SEKCIJI INÎENIRJEV

TEHNOLOGOV IN DRUGIH INÎENIRJEV (MST)

JE UPRAVNI ODBOR SEPTEMBRA LANI

SPREJEL SKLEP, DA SE PRIPRAVIJO MERILA

ZA DOLOâANJE ZAHTEVNIH REFERENâNIH

TEHNOLO·KIH PROJEKTOV (OBJEKTOV,

PROCESOV), KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI

PREDLOÎENI REFERENâNI TEHNOLO·KI

NAâRTI KANDIDATOV ZA DOPOLNILNI

STROKOVNI IZPIT ZA REVIDIRANJE

TEHNOLO·KIH NAâRTOV PO ZGO-1.

P
o Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zah-

tevnih in enostavnih objektov, o pogojih za

gradnjo enostavnih objektov brez gradbene-

ga dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti

in pripadajoãimi zemlji‰ãi (UL RS ‰t.114/04-4980) in

po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pred-

hodnega Pravilnika (UL RS ‰t. 130/04-5428) je

potrebno imeti revidirane naãrte za zahtevne

objekte, vendar so v njih tehnolo‰ki objekti in njiho-

va zahtevnost zelo pomanjkljivo opredeljeni.

Zato je v pomoã komisiji za dopolnilne strokovne

izpite za revidiranje tehnolo‰kih naãrtov po ZGO-1

upravni odbor MST na svoji 24. seji dne 3. 3. 2005

obravnaval do sedaj pripravljene predloge in spre-

jel za nadaljnjo uporabo merila v naslednjem

obsegu:

1. Za kemijske tehnologije:
1.1 Projekti, ki obravnavajo nevarne snovi ali

nevarne pripravke v skupni koliãini nad

10.000 kg/leto (po Zakonu o kemikalijah, UL

RS ‰t. 36/99, oziroma po Pravilniku o razvr-

‰ãanju, pakiranju, opremljanju in oznaãevanju

nevarnih snovi, UL RS ‰t. 101/02-5079, in po

Pravilniku o razvr‰ãanju, pakiranju, opremlja-

nju in oznaãevanju nevarnih pripravkov, UL

RS ‰t. 101/02-5080).

1.2 Projekti, ki obravnavajo aktivne snovi ali

aktivne pripravke v skupni koliãini nad 10.000

kg/leto (po Pravilniku o zahtevani dokumen-

taciji za oceno aktivne snovi, UL RS ‰t. 31/02-

1343).

1.3 Projekti, ki obravnavajo sicer nenevarne

snovi ali pripravke, vendar v velikih koliãinah

nad 100.000 kg/leto, pri ãemer je ãista voda

izloãena.

1.4 Projekti, ki obravnavajo sicer nenevarne

snovi ali pripravke, vendar so v procesu pri

nevarnih pogojih ali v nevarnih oblikah, v sku-

pni koliãini nad 5.000 kg/leto, pri ãemer je

ãista voda (para) izloãena:

– temperatura nad 2000˚C,

– pritisk nad 20 bar,

– v obliki finih pra‰nih delcev, npr. aerosol z

delci pod 0,000.005 m.

1.5 Projekti, ki obravnavajo izredno ãiste sicer

nenevarne snovi ali pripravke, v kvalitetah

p.a. (pro analizi, za farmacijo, za kozmetiko

itd.), v skupni koliãini nad 1.000 kg/leto, pri

ãemer ãista voda ni izloãena.

1.6 Projekti, ki obravnavajo lahko vnetljive teko-

ãine, s plameni‰ãem pod 380˚C, v skupni koli-

ãini nad 50.000 kg/leto, oziroma s plameni‰-

ãem med 380˚C in 550˚C v skupni koliãini nad

100.000 kg/leto.

1.7 Projekti, ki obravnavajo naftne derivate, s

plameni‰ãem nad 550˚C, v skupni koliãini nad

500.000 kg/leto.

1.8 Projekti za pripravo vode (hladilna, deminera-

lizirana ipd.) z zmogljivostjo nad 50 m3/h.

1.9 Projekti, ki obravnavajo nevarne odpadne

snovi ali pripravke, deklarirane kot nevarne

odpadke, v skupni koliãini nastanka nad 5.000

kg/mesec (po Pravilniku o ravnanju z odpadki

UL ‰t. 84/98-430, ‰t. 45/00-2092, ‰t. 20/01-

1138, ‰t. 13/03-562).

1.10 Projekti, ki obravnavajo termiãne procese

odstranjevanja odpadkov vseh vrst, npr.

seÏig, piroliza ipd., v skupni koliãini 5.000

kg/leto (po Pravilniku o ravnanju z odpadki,

UL ‰t. 84/98-430, ‰t. 45/00-2092, ‰t. 20/01-

1138, ‰t. 13/03-562).

1.11 Projekti ãistilnih naprav za odpadne komunal-

ne vode z zmogljivostjo nad 5.000 PE, oziro-

ma za industrijske tekoãe odplake neposre-

dno iz procesov, s potrebno fizikalno in

kemiãno obdelavo, v skupni koliãini nad 

1.000 l/dan.

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1

Merila za doloãanje zahtevnih
referenãnih tehnolo‰kih projektov
(objektov, procesov)

Danijel – Aleksander PODPEâAN, univ.dipl.inÏ.kem.tehnol.
Matiãna sekcija inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev
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1.12 Projekti, ki obravnavajo dejavnosti ali pro-

izvodnjo v Prilogi 1 popisane naprave in pro-

izvodne zmogljivosti (po Uredbi o vrsti dejav-

nosti in naprav, ki lahko povzroãajo onesna-

Ïevanje okolja veãjega obsega, UL ‰t. 97/04-

4267).

1.13 Projekti, za katere je obvezna presoja vplivov

na okolje (po Uredbi o posegih v okolje, za

katere je obvezna presoja vplivov na okolje,

UL RS ‰t. 66/96, ‰t. 12/00 in ‰t. 83/02-4066).

1.14 Projekti za gospodarjenje in ravnanje z odpa-

dnimi snovmi:

– veãstopenjske naprave za predelavo odpa-

dne embalaÏe,

– kompostarne s pospe‰enim zorenjem kom-

posta,

– naprave za kondicioniranje nevarnih

odpadkov,

– odlagali‰ãa nenevarnih komunalnih odpad-

kov in istovrstnih odpadkov z zahtevnimi

tehniãnimi re‰itvami,

– odlagali‰ãa nevarnih odpadkov,

– naprave za podzemno odlaganje odpadkov,

– odlagali‰ãa – zadrÏevalniki tekoãih odpadkov,

– sanacije in zatesnitve starih odlagali‰ã

odpadkov,

– sanacije kontaminiranih zemlji‰ã z zahtev-

nimi tehniãnimi re‰itvami,

– naprave za predelavo kontaminiranih zem-

ljin.

2. Za biotehnologije
2.1 Procesi, v katerih se uporablja genska tehno-

logija kot osnova za pridobivanje uãinkovine.

2.2 Analitski laboratoriji za doloãanje za in-vitro;

in vivo- analize prisotnosti virusov, analitske

metode za spremljanje up-stream in down-

stream procesov.

2.3 Procesi v biotehnologiji, kjer je stopnja varo-

vanja veã kot 1 (EN 1620).

2.4 Rekonstrukcije, dopolnitve tehnologije v bio-

procesih, kjer se rekonstruira ali dopolni veã

kot 5 kljuãnih operacij.

3. Za farmacevtske tehnologije
3.1 Tehnologije v objektih farmacevtske pro-

izvodnje:

– Procesi, v kateri nastopa veã kot 5 tehnolo-

‰kih transformacij (po UCIN bilanãnih ope-

racij).

– Procesi, pri katerih je zahtevana stopnja

za‰ite notranjega okolja najmanj ISO 8 (ISO

14664-1) in je povr‰ina ãistih prostorov

veãja od 200 m2.

– Rekonstrukcije, dopolnitve tehnologije v

farmacevtski proizvodnji, kjer se rekonstru-

ira ali dopolni veã kot 5 kljuãnih operacij.

– Analitski laboratoriji za izvajanje analiz, ki

so podpora farmacevtski proizvodnji (vho-

dna kontrola, medfazna kontrola, spro‰ãa-

nje), ki obsegajo vsaj 5 analiz, zahtevanih z

evropsko farmakopejo.

– Logistiãni procesi, ki vsebujejo vsaj 5 z

dobro proizvodno prakso zahtevanih opera-

cij (GMP directives 91 /356 in 91/412 EEC).

– Procesi za ãi‰ãenje izstopnega zraka s inte-

grirano kombinacijo razliãnih tehnologij

(odpra‰evanje, filtracija, pranje, izloãanje

topil) z zmogljivostjo nad 2500 m3/h.

– Procesi za pripravo sistemskih medijev (pre-

ãi‰ãena voda, visoko preãi‰ãena voda, voda

za injekcije, ãisti plini, ãista para), ki pridejo v

stik s produktom ali so sami sestavni del pro-

dukta in kljuãno vplivajo na proces/produkt.

3.2 Tehnologije v objektih farmacevtske pro-

izvodnje visoko aktivnih uãinkovin (citostati-

ki, hormonski preparati, krvni preparati): 

– Proizvodnja uãinkovin ali konãnih farma-

cevtskih oblik ne glede na tehnolo‰ko obli-

ko in koliãinski obseg. Kriterij je rokovanje

z odprto uãinkovino.

– Projekti visokoregalnih skladi‰ã vi‰ine nad

12 m, opremljenih z: 

– avtomatiziranim sistemom krmiljenja

visokoregalnih dvigal in posluÏevalnega

transportnega sistema,

– povezavo z informacijskim poslovnim

sistemom,

– sistemom samodejne aktivne in pasivne

protipoÏarne za‰ãite ter definiranimi

poÏarnimi sektorji,

– kontroliranimi pogoji notranjega okolja v

skladi‰ãu.

4. Za tehnologije sanitarnega
inÏenirstva

4.1 Tehnologije oskrbe z vodo, ravnanja z odpad-

ki in odpadnih voda:

– priprava pitne vode v vodooskrbovalnih

sistemih,

– ravnanje in odlaganje komunalnih odpad-

kov – Ïe zajeto v toãkah 1.10 in 1.14,

– ãi‰ãenje odpadnih komunalnih voda – Ïe

zajeto v toãki 1.11.

4.2 Tehnologije v objektih Ïivilske industrije:

– pridelava in predelava Ïivil rastlinskega in

Ïivalskega izvora, proizvodnja pijaã,

– objekti masovne vzreje Ïivali za prehrano

(s kapaciteto nad 60 krav molznic, 60 krav

dojilj, 150 pitancev, 400 ovac in koz za pri-

rejo mesa, 150 ovac in koz za prirejo mleka,

100 plemenskih svinj, 300 pra‰iãev za

pitanje na turnus, 5.000 koko‰i nesnic,

12.000 pi‰ãancev za pitanje na turnus,

5.000 puranov za pitanje na turnus).

4.3 Tehnologije priprave in razdeljevanja hrane

ter ravnanja z odpadno hrano:

– v objektih javne prehrane, v katerih se

hrana pripravlja za veã kot 50 obrokov na

dan (centralne kuhinje in lastne kuhinje v

vrtcih, ‰olah, dija‰kih domovih, ‰tudentskih

domovih, domovih starej‰ih obãanov, inter-

nih restavracijah v podjetjih, bolnicah,

voja‰nicah, zaporih…),

– v objektih gostinstva: restavracije nad 100

sedeÏi,

– v kolikor se hrano v objektih samo razdelju-

je, se tehnologije razdeljevanja hrane ne

obravnava kot zahtevna tehnologija.

5. Za gozdarske in lesarske
tehnologije
– Delovna skupina, ki pripravlja merila za

zahtevne projekte s podroãja gozdarstva in

lesarstva, zakljuãuje delo in bo merila obja-

vila naknadno.

6. Za metalur‰ke tehnologije
– Delovna skupina, ki pripravlja merila za

zahtevne projekte s podroãja metalurgije,

priãakuje, da bo svoje delo pri usklajevanju

meril v kratkem zakljuãila in bodo sprejeta

merila objavljena naknadno.

7. Za druge tehnologije
– Priãakuje se ‰e priprava meril za druge teh-

nologije, npr. tekstilno tehnologijo itd.

Po sprejetih merilih bo delo komisij za dopolnilne

strokovne izpite iz revidiranja tehnolo‰kih naãrtov

po ZGO-1 olaj‰ano. âas in izku‰nje dela komisij pa

bodo pripravljena in sprejeta merila potrdila,

dopolnila oziroma spremenila. V ta namen je

upravni odbor MST ‰e sklenil, da se merila po pre-

teku enega leta ponovno pregledajo.

f
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P
ravilnik o strokovnih izpitih zahteva za

odgovorno revidiranje reference s podroã-

ja projektiranja, odgovornega vodenja del

ali revidiranja na zahtevnih objektih. Kandidat je

dolÏan predloÏiti pet referenc z zahtevnih

objektov, ki morajo obsegati tudi zahtevna

dela. 

Za zahtevna dela se ‰tejejo dela najvi‰jega razre-

da po kategorizaciji del po Tarifnih pogojih za pro-

jektantske storitve (TPPS) pod oznako “zelo zah-

tevna dela”, ki so navedena tudi v tem gradivu. 

Praviloma naj referenca vsebuje veã zahtevnih del

s spodnjega seznama:

Moãnostne instalacije
1. Zelo zahtevna splo‰na razsvetljava z velikim

‰tevilom tipov svetilk /preko 30/ preteÏno s

krmiljenjem razsvetljave preko raznih inteli-

gentnih sistemov in delno z enostavnim krmi-

ljenjem in priÏiganjem (klasiãna stikala, preko

kontaktorjev) za pomoÏne prostore ter raz-

svetljava z regulacijo svetlobnega toka.

2. Zelo zahtevna varnostna razsvetljava s posa-

meznimi varnostnimi svetilkami splo‰ne raz-

svetljave, ki imajo dograjen odgovarjajoã

modul. Sistem svetilk je v smislu preizku‰anja,

testiranja, nadzora… povezan na odgovarjajoã

inteligentni sistem. Napajanje svetilk je preko

lastnih akumulatorjev oziroma preko centralne

akumulatorske baterije.

3. Sistemi scenske in odrske razsvetljave s pripa-

dajoãim krmiljenjem in regulacijo.

4. Zahtevnej‰i razvod vtiãnic in prikljuãkov velike

moãi (nad 10 kW) v zahtevnih objektih, velikih

kuhinjah, industrijskih obratih.

5. Zahteven razvod moãi po objektu vkljuãno z

veã meritvami, velikim ‰tevilom odcepov in veã

vrstami napajanja (npr. mreÏa, agregat in UPS).

6. Zelo zahtevna strelovodna instalacija, ozemlji-

tve in izenaãitve (hoteli, kongresni centri, gle-

dali‰ãa, zdravili‰ki objekti …).

7. Avtomatika strojnih naprav (klimatizacija in

prezraãevanje, ogrevanje in hlajenje …) z relej-

no avtomatiko ali krmilniki.

8. Centralni nadzorni sistemi – postavitev sistema

ter povezava posameznih krmilnikov v funkci-

onalno celoto.

9. Elektromotorni pogoni in avtomatika (relejna

avtomatika, krmilnik) tehnolo‰kih sistemov,

raznih industrijskih postrojenj, vodovodnih

sistemov, toplarn.

10.Zahtevna elektriãna instalacija v “Ex” izvedbi,

povezana z napajanjem motorskih tokokrogov

ter pripadajoãim krmiljenjem in regulacijo.

11. Zunanja razsvetljava prometnih kriÏanj v veã

nivojih, razsvetljava predorov, velikih ‰portnih

stadionov in podobno.

12. Razne inteligentne instalacije in sistemi krmi-

ljenja ter regulacije stavbne tehnike z medse-

bojno povezljivostjo in odvisnostjo naslednjih

posameznih sistemov: razsvetljava, senãila,

rolete, Ïaluzije, ventilatorski konvektorji, stroj-

ne naprave.

Signalno – komunikacijske
instalacije
1. Zahteven razvod informacijskega oÏiãenja

(telefonija, raãunalni‰ka mreÏa, DECT, blagaj-

ne, …) v velikih poslovnih stavbah, poslovno

trgovskih centrih, bolni‰nicah, kongresnih

centrih …

2. Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja

poÏara v zahtevnih objektih, vkljuãno z velikimi

zahtevami po krmiljenju naprav iz zahtev ‰tudi-

je poÏarne varnosti.

3. Sistem avtomatskega ga‰enja s plinskimi sred-

stvi.

4. Sistem avtomatskega javljanja koncentracije

raznih plinov v industrijskih objektih, pretakali-

‰ãih, skladi‰ãih nevarnih in eksplozijskih

snovi …

5. Najzahtevnej‰i sistem video domofonov.

6. Najzahtevnej‰i sistem video nadzora v smislu

tehniãnega varovanja (vhodi, prehodi…) in nad-

ziranja raznih delovnih mest in podroãij (bla-

gajne, igralne mize, bazenski prostori, nevarna

delovna mesta, …).

7. Skupinski antenski sistem 8SAS9, sistem razvo-

da kabelske TV (KATV, KRS) in pay TV.

8. Najzahtevnej‰i sistem veãprogramskega ozvo-

ãenja.

9. Drugo najzahtevnej‰e tehniãno varovanje

(ograje, mikrovalovno, infrardeãe, kontrola

vnosa kovin, ‰tetje obiskovalcev, ipd.).

10.Zahtevni sistem kontrole pristopa (hotelsko

zabavi‰ãni objekti s kopali‰ãi, fitnesi, “wellnes”

prostori, igralnice, ‰portni objekti, bolni‰nice,

veliki poslovni objekti …).

11. Konferenãno kongresni sistemi in multimedija

(audio in video prezentacije, video konferen-

ce …).

12. Sistem za simultano prevajanje.

13. Signalizacija medicinskih plinov.

14. Sistemi klicnih naprav (bolni‰nice, hoteli).

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1

Merila za doloãanje zahtevnih
referenãnih del elektro stroke
(elektrotehnike in telekomunikacij)

dr. Janez HROVATIN, univ.dipl.inÏ.el.
Matiãna sekcija elektro inÏenirjev
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SODELOVANJU S KOMISIJO ZA STROKOVNE IZPITE IN IZPITNIMA KOMISIJAMA ZA ELEKTROTEHNIKO IN TELEKOMUNIKACIJE PRIPRAVIL

KRITERIJE ZA DOLOâANJE USTREZNOSTI REFERENC ZA KANDIDATE ZA DOPOLNILNI STROKOVNI IZPIT ZA ODGOVORNO REVIDIRANJE ZA

ELEKTRO STROKO, T.J. ZA PODROâJE ELEKTROTEHNIKE IN ZA PODROâJE TELEKOMUNIKACIJ.



ObrazloÏitev problematike:
Po sklepu zborniãne komisije za strokovne izpi-

te oziroma njene podkomisije za revidiranje z

dne 22. 3. 2004 so kandidati za opravljanje do-

polnilnega strokovnega izpita iz odgovornega

revidiranja dolÏni svoji prijavi na izpit priloÏiti

tudi kratek opis petih referenãnih zahtevnih

objektov. Vrste zahtevnih objektov so doloãene

s “Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtev-

nih in enostavnih objektov” (UL RS ‰tev. 114/03).

Zahtevnost objektov, kot jo obravnava zgoraj

citirani pravilnik, je preteÏno naravnana na

gradbeni objekt, zato je upravni odbor MSS ugo-

tovil, da nekatere strojne instalacije in strojna

oprema (strojne naprave), ki so sestavni del

zahtevnih (gradbenih) objektov, niso zahtevne.

Po drugi strani pa se zahtevne strojne naprave

pojavljajo tudi v (gradbenih) objektih, ki po defi-

niciji iz zgoraj navedenega pravilnika niso zah-

tevni. 

Za zagotovitev ustrezno visoke strokovnosti

odgovornih revidentov je UO MSS sprejel na-

slednji sklep:

kandidati, ki Ïelijo opravljati dopolnilni strokov-

ni izpit iz odgovornega revidiranja, morajo ob

prijavi na izpit v opisu petih referenãnih zahtev-

nih objektov predstaviti le projekte zahtevnih

strojnih instalacij in strojne opreme, pri tem pa

zahtevnost (gradbenega) objekta ni merodajna. 

O uvrstitvi posamezne strojne naprave v skupi-

no zahtevnih strojnih naprav odloãa izpitna

komisija za dopolnilne strokovne izpite iz odgo-

vornega revidiranja strojne stroke. Med zahtev-

ne strojne instalacije in strojno opremo spadajo

strojne naprave iz 2. ãlena “Pravilnika o vrstah

zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objek-

tov” (UL RS ‰tev. 114/03) in po presoji izpitne

komisije tudi zahtevni projekti iz spodaj nave-

denih skupin strojnih instalacij in strojne opre-

me.

1. Naprave za proizvodnjo, distribucijo in

transport plina. Oskrba z vodo ter odvod

in obdelava odpadnih voda. ProtipoÏarne

naprave.
■ Naprave za proizvodnjo plina in plinske regu-

latorske postaje s pripadajoãim omreÏjem. 
■ Plinske kompresorske in predajne postaje ter

cevovodi za transport plina. 
■ Naprave za ãi‰ãenje, razstrupljanje in nevtra-

lizacijo odpadnih vod ter naprave za biolo-

‰ko, kemiãno in fizikalno obdelavo vode. 
■ Vodovodne, kanalizacijske in sanitarno-teh-

niãne naprave za visoko-zahtevne higienske

pogoje. 
■ Avtomatsko delujoãe gasilne in protipoÏarne

naprave.

2. Ogrevanje objektov in sanitarne vode.

Prezraãevanje in klimatizacija.
■ Parne in vroãevodne naprave, zahtevni ogre-

valni sistemi z uporabo sodobnih tehnologij,

naprave s toplotnimi ãrpalkami. 
■ Klimatske in prezraãevalne naprave z reguli-

ranim hlajenjem zraka, vkljuãno s pripadajo-

ão hladilno centralo.

3. Energetski objekti in naprave.
■ Termoelektrarne, toplarne, hidroelektrarne. 
■ Energetske centrale za sisteme daljinskega

ogrevanja in daljinskega hlajenja.

4. Dvigala, transportne naprave, skladi‰ãna

tehnika.
■ Skupine dvigal s posebnimi zahtevami.
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Merila za doloãanje zahtev
referenãnih objektov strojn

Alojz KALAN, univ.dipl.inÏ.str.
Matiãna sekcija strojnih inÏenirjev

Elektroenergetski objekti in
omreÏja
1. Visokonapetostna omreÏja so kot elektro-

energetski objekti zadostno opredeljena v

Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtev-

nih in enostavnih objektov.

2. Elektrarne so kot elektroenergetski objekti

zadostno opredeljena v Pravilniku o vrstah

zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih

objektov.

Telekomunikacijski objekti in
omreÏja
1. Inteligentno telekomunikacijsko omreÏje z

ustrezno topologijo in nadzorom.

Elektriãne instalacije in oprema
v Ïelezni‰kem prometu
1. Îelezni‰ke relejne signalno varnostne napra-

ve na stranskih progah, glavnih progah in

ostalih postajah, postajne telekomunikacijske

postaje vozli‰ã in ranÏirnih postaj, naprave

za avtomatizacijo procesa v ranÏirnih posta-

jah, naprave in sistemi avtomatizacije proce-

sa krmiljenja Ïelezni‰kega prometa.

2. Stabilne naprave elektriãne vleke: novograd-

nja voznega omreÏja progovnih odsekov,

rekonstrukcije voznega omreÏja progovnih

odsekov po izvedbi prenove tirnih naprav, v

kolikor je potrebno zaradi predelave tirnih

naprav v celoti ali delno predvideti nove

nosilne konstrukcije voznega omreÏja, vsi

posegi v vozno omreÏje postaj ali posame-

znih kretni‰kih harf, ureditve povratnega

voda elektriãne vleke na postajah, ureditve

napajanja voznih vodov in uvezava stikal

vozne mreÏe, vozno omreÏje na objektih in v

predorih, zaãasne in konãne predelave voz-

nega omreÏja zaradi omogoãanja gradnje in

obnove premostitvenih objektov nad progo.

3. Elektriãne napajalne postaje: novogradnja in

rekonstrukcija obstojeãih naprav ob upo‰te-

vanju tehniãnih izbolj‰av v smislu zahtev

aktualnih predpisov in standardov, za‰ãita

naprav vozne mreÏe in vleãnih vozil pred

posledicami kratkostiãnih tokov, za‰ãita

SVTK in drugih naprav vzdolÏ elektrificiranih

prog pred vplivi enosmerne napetosti in

tokov vleke, za‰ãita kovinskih delov pred

posledicami blodeãih tokov vzdolÏ elektrifi-

ciranih prog, za‰ãita ljudi pred nevarno

napetostjo koraka in dotika na elektrificira-

nih Ïelezni‰kih postajah.

MERILA O POGOJIH, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA

OPREMA, KI JIH KANDIDATI PREDSTAVIJO KOT REFERENâNE ZAHTEVNE OBJEKTE

OZIROMA DELA OB PRIJAVI NA DOPOLNILNI STROKOVNI IZPIT IZ ODGOVORNEGA

REVIDIRANJA, JE SPREJEL UPRAVNI ODBOR MATIâNE SEKCIJE STROJNIH INÎENIRJEV

NA 40. SEJI DNE 15. 6. 2004.
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P
odrobneje so zahteve za opis vplivnega

obmoãja in grafiãni prikaz vplivnega ob-

moãja nameravane gradnje doloãene v

Pravilniku o projektni in tehniãni dokumentaciji

(Uradni list RS ‰t. 66/04).

Projektant naj bi opisal priãakovane vplive, ki jih

bo nameravana gradnja povzroãila v ãasu gradnje

oziroma obratovanja objekta, za katerega se izde-

luje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Grafiãni prikaz vplivnega obmoãja se izdela na

geodetskem naãrtu z vrisanimi mejami zemlji-

‰kih parcel iz katastra. Vsak vpliv mora biti v

prikazu vplivnega obmoãja jasno loãen in ozna-

ãen v legendi.

V grafiãnem prikazu vplivnega obmoãja mora

biti razvidno, na katere nepremiãnine priãako-

vani vpliv nameravane gradnje sega.

Pri projektih za gradbene inÏenirske objekte,

predvsem projekte za javne ceste, ki predstav-

ljajo linijske objekte, ugotavljamo, da projektan-

ti doloãajo vplivno obmoãje le za:
■ priãakovane vplive objekta na okolico v zvezi

z varnostjo pred poÏarom (omogoãeno ose-

bam v objektih v okolici nameravane gradnje,

da objekt zapustijo);
■ priãakovane vplive objekta na okolico v zvezi

z higiensko in zdravstveno za‰ãito (ne bo one-

snaÏenja oz. zastrupitve vode in tal in ne bo

napaãnega odstranjevanja odpadnih voda);
■ priãakovane vplive objekta na okolico v zvezi

z za‰ãito pred hrupom.

Za doloãitev ostalih vplivov na okolje, katerih

preveritev zahteva Pravilnik, projektanti nimajo

osnov, ‰e zlasti, ãe za objekt ni bila izdelana

presoja vplivov na okolje.

Potrebno je izdelati metodologijo doloãitve po-

sameznega vplivnega obmoãja.

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1

Doloãitev vplivnega
obmoãja v PGD 
Praktiãni del

Draga LAVRIâ, univ.dipl.inÏ.grad.
Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev
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■ Regulirane transportne naprave z veã kot

dvema prevzemnima in predajnima mesto-

ma. Oprema za visokoregalno skladi‰ãenje s

pripadajoãimi regali.
■ Centralne odsesovalne naprave za perilo,

odpadke ali prah.
■ Oprema za velike odre.
■ Vi‰insko nastavljivo bazensko dno in napra-

ve za proizvodnjo valov v bazenih in vodnih

parkih.
■ Avtomatsko vodene naprave za za‰ãito pred

sonãnimi Ïarki.

5. Kuhinje, pralnice, kemiãne ãistilnice.
■ Velike kuhinje, velike pralnice in velike

kemiãne ãistilnice.

6. Medicinska in laboratorijska tehnika.
■ Medicinske in laboratorijske naprave za veli-

ke bolni‰nice s specialistiãnimi ordinacijami

ter klinike in in‰tituti z uãnim in raziskoval-

nim programom.
■ Klimatske komore in naprave za klimatske

komore, prostore s posebnimi temperaturni-

mi pogoji in ãiste prostore.
■ Vakuumske naprave in oskrba z medicinski-

mi plini.
■ Kemiãna in fizikalna opreme velikih razisko-

valnih, razvojnih, proizvodnih, kliniãnih in

uãnih ustanov.

7. Naprave za proizvodnjo, skladi‰ãenje in

distribucijo medijev za potrebe tehnolo-

‰kih procesov.
■ Hladilne centrale in hladilni sistemi za hlaje-

nje v tehnologiji. 
■ Naprave za skladi‰ãenje in razvod agresiv-

nih, eksplozivnih, strupenih ali drugaãe

nevarnih in drugih zahtevnih medijev za

potrebe tehnolo‰kih procesov.

f

vnih
ne stroke

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (URADNO PREâI·âENO BESEDILO, ZGO-1-UPB1, URADNI

LIST RS ·T. 102/04) JE V 49. âLENU PREDPISAL, DA PROJEKTANT DOLOâI VPLIVNO

OBMOâJE OBJEKTA TAKO, DA PREVERI MOÎNE VPLIVE OBJEKTA NA TLA, VODO,

ZRAK, SOSEDNJE OBJEKTE IN ZDRAVJE LJUDI IN TAK·NE VPLIVE PRIKAÎE V

PROJEKTNI DOKUMENTACIJI.



Najveãkrat je v projektih prikazano le vplivno

obmoãje objekta na okolico zaradi za‰ãite pred

hrupom.

Prikaz tega vplivnega obmoãja je za projektante

definiran, ker pridobijo ustrezne podatke zanj v

strokovni oceni obremenitve okolja s hrupom, ki

je po novem Pravilniku o projektni in tehniãni

dokumentaciji obvezen elaborat projekta za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja. Tako se vplivno

obmoãje hrupa doloãi za plansko dobo, za kate-

ro se izdeluje projektna dokumentacija z izraãu-

nom emisij hrupa in oddaljenostjo izofon dovo-

ljenih ravni hrupa, obiãajno za noãni ãas in dolo-

ãeno stopnjo varstva pred hrupom za obmoãje

naravnega in Ïivljenjskega okolja, ki ga dotiãna

cestna povezava preãka. Merodajno je vplivno

obmoãje zaradi hrupa po izvedenih ukrepih tako

aktivne kot pasivne protihrupne za‰ãite.

Vplivno obmoãje je omejeno z opredeljeno naj-

bolj kritiãno izofono dovoljene vrednosti (obi-

ãajno je to tudi rob aktivne protihrupne za‰ãi-

te), v primeru pasivne protihrupne za‰ãite pa

je v vplivno obmoãje vkljuãena parcelna meja,

na kateri stoji objekt, predviden za pasivno

protihrupno za‰ãito.

Pri izvedenih revizijah projektov smo ugotovili,

da projektanti:
■ za grafiãni prikaz vplivnega obmoãja kot

podlage ne uporabljajo geodetskega naãrta

s podatki o zemlji‰kih parcelah; 
■ ne definirajo vseh priãakovanih vplivov, ki

jih bo nameravana gradnja po njihovem pro-

jektu povzroãila v ãasu izvajanja del in v

ãasu uporabe objekta;
■ ne opi‰ejo, kako so bili ukrepi za zmanj‰anje

oziroma prepreãitev priãakovanih vplivov na

okolico upo‰tevani v posameznih naãrtih;
■ ne doloãijo pravilno vplivnega obmoãja

hrupa po predvideni izvedbi aktivnih oziro-

ma pasivnih protihrupnih ukrepov;
■ definirajo le vplivno obmoãje posega na

parcele med gradnjo objekta in po izgradnji

objekta, ko bo v uporabi.

âe je vplivno obmoãje objekta napaãno pri-

kazano in se vloÏi pritoÏba na odloãbo gradbe-

nega dovoljenja iz razloga, ker pritoÏniku ni

bila dana moÏnost udeleÏbe v postopku, ter se

pritoÏbi priloÏi ekspertno mnenje, da je vplivno

obmoãje objekta v projektu za gradbeno dovo-

ljenje prikazano napaãno, mora investitor povr-

niti vse stro‰ke, ki jih je imel v zvezi z naroãi-

lom ekspertnega mnenja pritoÏnik.

Odgovore na vpra‰anja, zakaj so v projektni

dokumentaciji vplivna obmoãja doloãena pre-

skromno ali celo napaãno, najdemo v anketi v

naslednjem prispevku.

D
osledno upo‰tevanje doloãb pravilnika bi

samo v zvezi z bistvenimi zahtevami dalo

23 (!) prikazov vplivnih obmoãij, ãe so vsa

pomembna tudi za ãas gradnje, pa celo 46. Eden

od razlogov za tako veliko ‰tevilo prikazov vpliv-

nih obmoãij je tudi ta, da nimamo gradbenih

predpisov, ki jih predvideva prvi odstavek 9.

ãlena ZGO-1. Doloãanje vplivnih obmoãij je torej

potrebno za objekte, ki naj bi se zgradili zunaj

obmoãij, ki jih urejajo drÏavni ali obãinski loka-

cijski naãrti. V veãini primerov gre torej za

objekte, ki niso ne drÏavnega ne obãinskega

pomena, in navadno tudi nimajo velikih vplivov

na okolje. Najpomembnej‰a teÏava pri doloãanju

vplivnih obmoãij pa je gotovo tudi ta, da za veãi-

no med njimi ni na voljo znanstveno utemeljenih

metod, ki bi bile uporabne za projektante. 

Ker gre za novost v gradbeni zakonodaji, smo

29. 7. 2004 na spletnih straneh objavili anketo, s

katero smo Ïeleli pridobiti mnenje ãlanov IZS in

ZAPS. K udeleÏbi so bili posebej povabljeni tisti,

ki so dali IZS na voljo svoj e-naslov, ter vsi obi-

skovalci spletnih strani IZS. Anketa je ‰e vedno
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Rezultati ankete o doloãan
projektu za pridobitev grad

prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ.dipl.inÏ.grad.
Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) V DRUGEM ODSTAVKU 62. âLENA DOLOâA, DA SO

STRANKE V POSTOPKU IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA OBJEKT NA OBMOâJU, KI

SE UREJA S PROSTORSKIM REDOM, TUDI LASTNIKI NEPREMIâNIN IN IMETNIKI

SLUÎNOSTNE OZIROMA STAVBNE PRAVICE NA TISTIH NEPREMIâNINAH, KI JIH NA

PODLAGI VPLIVNEGA OBMOâJA OBJEKTA, PRIKAZANEGA Z MEJO V PROJEKTU ZA

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, DOLOâI PRISTOJNI UPRAVNI ORGAN ZA

GRADBENE ZADEVE. DOLOâANJE IN PRIKAZ VPLIVNEGA OBMOâJA OBJEKTA UREJA

PRAVILNIK O PROJEKTNI IN TEHNIâNI DOKUMENTACIJI V âLENIH OD 19 DO 25. PRI TEM

IZHAJA IZ BISTVENIH ZAHTEV IN VSE OBJEKTE OBRAVNAVA ENAKO.

Na sredini zaslona najdete »hitre povezave« in »Ankete«. 

f
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na spletni strani IZS. Do nje pridemo, ãe na prvi strani med »hitrimi povezavami« kliknemo na napis

“Anketa” in med anketami poi‰ãemo »Anketo o vplivnih obmoãjih«. 

Anketa je pripravljena tako, da vsak lahko kadarkoli pregleda rezultate, opravi pa lahko tudi razliãne pri-

merjave in analize odgovorov. Posamezno analizo odgovorov izvedemo tako, da v okence “Kriterij” levo

od gumba “PrikaÏi rezultate” vpi‰emo, kak‰ne vrste analizo odgovorov Ïelimo opraviti. âe Ïelimo pregle-

dati npr. odgovore, ki so jih prispevali le ãlani MSG, kot kriterij vpi‰emo {1.1.1} eq ‘1’. Dobili bomo le odgo-

vore tistih, ki so na vpra‰anje 1.1.1 odgovorili, da so ãlani MSG, saj so prvi po vrsti med moÏnimi odgovori.

âe vpi‰emo kot kriterij {1.1.1} eq ‘7’, bomo dobili odgovore ãlanov ZAPS. Kriterij je lahko tudi bolj zapleten.

Npr. {1.1.1} eq ‘1’ && {1.2.1} eq ‘1’ in dobili bomo odgovore ãlanov MSG, ki so na vpra‰anje 1.2.1 pritrdili prvi

moÏnosti. 

V tem ãlanku so prikazani in komentirani nekateri odgovori, ki so bili zbrani do 2. 3. 2005. Odgovori so

razvr‰ãeni v 12 skupin glede na pripadnost anketirancev razliãnim matiãnim sekcijam v IZS ali ZAPS in

glede na to, kako so ãlani MSG odgovorili na vpra‰anje 1.1.2.

VSI âlani IZS in ZAPS

MSG âlani MSG

MSG1 âlani MSG, ki menijo, da je izraz vplivno obmoãje popolnoma jasen in ga v praksi ni teÏko uporabiti.

MSG2 âlani MSG, ki menijo, da je izraz vplivno obmoãje popolnoma jasen, vendar ga je v praksi teÏko uporabiti.

MSG3 âlani MSG, ki menijo, da je izraz vplivno obmoãje nepopoln in ga je v praksi teÏko uporabiti.

MSG4 âlani MSG, ki menijo, da je izraz vplivno obmoãje nejasen in ga v praksi ni mogoãe uporabiti.

MSS âlani MSS

MSE âlani MSE

MST âlani MST

MSRG âlani MSRG

MSGEO âlani MSGEO

ZAPS âlani ZAPS

Rezultati ankete in komentarji
V nadaljevanju je besedilo ankete zapisano po‰evno, sledijo preglednice z deleÏi odgovorov na posame-

zna vpra‰anja ali ocene. Odgovori in ocene so razvr‰ãeni po skupinah, omenjenih v uvodu, na koncu pa so

komentarji odgovorov.

DeleÏi odgovorov so zaokroÏeni na 1%. Nekateri udeleÏenci na nekatera vpra‰anja niso odgovorili.

1. Osnovni podatki

1.1. Zato, da bomo ugotovili razmere, ki jih obravnava ta anketa, v posameznih strokah, prosimo, da odgo-
vorite, iz katere matiãne sekcije IZS ste oziroma ali ste iz ZAPS?

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

·tevilo udeleÏencev 176 59 7 20 21 10 14 24 9 1 3 61

DeleÏ udeleÏencev v % 100 35 4 12 12 6 8 14 5 1 2 36

·tevilo ãlanov 6689 2361 - - - - 1273 1297 252 92 214 1200

DeleÏ ãlanov v % 100 35 - - - - 19 19 4 1 3 18

·tevilo udeleÏencev / 2,6 2,5 - - - - 1,1 1,9 3,6 1,1 1,4 5,1
‰tevilo ãlanov v %

f

nju vplivnih obmoãij v
dbenega dovoljenja

S klikom nanjo se prikaÏe prva stran ankete.

Izbiramo lahko med dvema moÏnostma odgovarjanja na

anketo ...

... ali pregledom rezultatov. 
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f Med udeleÏenci ankete prevladujejo ãlani ZAPS, saj njihov deleÏ presega deleÏ vseh ãlanov kar za dvakrat. Malo ga presegajo tudi tehnologi, deleÏ gradbenikov

pa je enak kot deleÏ vseh ãlanov. Izrazito majhen je deleÏ strojnikov. Pet udeleÏencev ankete ni ãlanov IZS ali ZAPS. Oãitno je doloãanje vplivnih obmoãij razliã-

no pomembno za razliãne stroke. Glede na majhno ‰tevilo udeleÏencev ankete iz MSRG in MSGEO je vpra‰ljiva njihova posplo‰itev na celotno sekcijo.

1.2 V prvem odstavku 2. ãlena ZGO-1 je v toãki 5.7. doloãeno: “Vplivno obmoãje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod naãrtovanim objektom, v kate-
rem je ob upo‰tevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta
na okolico.” Izberite en odgovor glede ustreznosti opisa izraza “vplivno obmoãje objekta”:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Izraz je popolnoma jasen in ga v praksi ni teÏko uporabiti 16 12 36 17 33 0 0 11

Izraz je popolnoma jasen, vendar ga je v praksi teÏko uporabiti 26 34 14 29 22 100 0 20

Izraz je nepopoln in ga je v praksi teÏko uporabiti 39 36 29 42 33 0 100 44

Izraz je nejasen in ga v praksi ni mogoãe uporabiti 19 17 21 13 11 0 0 25

Glede na pomen in posledice, ki bi jih utegnilo imeti napaãno razumevanje pojma “vplivno obmoãje objekta”, so deleÏi odgovorov presenetljivi. Glede na to, da

iz prakse doslej ni bilo sli‰ati o posebnih problemih v zvezi z vplivnimi obmoãji objektov, bi priãakovali, da bo deleÏ prvega odgovora bistveno veãji. Glede na

odgovore pa lahko ugotovimo, da ima probleme z razumevanjem in uporabo izraza skupaj 84% anketirancev. Po sekcijah in zbornicah so velike razlike. Izraz

najmanj razumejo in najteÏje uporabljajo arhitekti, najbolj pa ga razumejo in najlaÏje uporabljajo strojniki in tehnologi.

1.3 Kljuãna lastnost pri vplivnih obmoãjih objekta je njihova meja, ki jo je treba doloãiti v prostoru okoli naãrtovanega objekta. S to mejo projektant doloãi stran-
ke v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na prvi odstavek 2. ãlena ZGO-1, toãka 5.7, je meja vplivnega obmoãja po va‰e:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

ârta, znotraj katere imajo vplivi naãrtovanega 29 30 29 40 25 22 14 14 44 0 50 34
objekta dopustno vrednost

Ploskev, znotraj katere imajo vplivi naãrtovanega 27 21 29 30 15 11 57 32 22 100 50 22
objekta dopustno vrednost

Ploskev, kjer se vplivi naãrtovanega objekta zniÏajo na 22 27 43 15 35 22 29 32 22 0 0 15
dopustno vrednost

ârta, kjer se vplivi naãrtovanega objekta zniÏajo na 21 21 0 15 25 44 0 23 11 0 0 29
dopustno vrednost

Vpra‰anje je deloma provokativno. Ker je vplivno obmoãje tridimenzionalni prostor, ga lahko omejuje le ploskev. Pravilen odgovor glede na definicijo vplivnega

obmoãja v ZGO-1 je drugi med ponujenimi. Toãke te ploskve, ki to obmoãje omejuje, pa so vse neskonãno (!) oddaljene od objekta, saj imajo v celotnem prostoru

okoli objekta vplivi dopustno velikost. To kaÏe na precej‰en nesmisel doloãanja in prikazovanja vplivnih obmoãij, kot so definirana v ZGO-1.

1.4 Ali ste za katerega od objektov, za katerega ste izdelali PGD v skladu z ZGO-1, Ïe doloãili in izdelali tudi prikaz vplivnih obmoãij?

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Da 52 59 57 65 52 60 29 13 56 100 50 68

Ne 48 41 43 35 48 40 71 88 44 0 50 32

Ne glede na nejasnosti, kaj vplivno obmoãje je, kako se doloãa njegove meje in kako se jih prikaÏe, je veã kot polovica poobla‰ãenih inÏenirjev Ïe izdelala pro-

jektno dokumentacijo, v kateri so bila vplivna obmoãja doloãena in prikazana. Zanimivo bi bilo izdelati primerjalno ‰tudijo tega dela dokumentacije in ugotoviti

metodologijo, po kateri je bila izdelana.

1.5 Ali je za katerega od objektov, za katerega ste izdelali PGD v skladu z ZGO-1, in doloãili ter izdelali tudi prikaz vplivnih obmoãij, investitor Ïe pridobil pravno-
moãno gradbeno dovoljenje?

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Da 44 46 43 35 50 60 23 9 44 100 0 61

Ne 56 54 57 65 50 40 77 91 56 0 100 39

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1



01/2005 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 23

f

Primerjava deleÏev odgovorov na to in prej‰nje vpra‰anje kaÏe na majhno razliko, ki je logiãna posledica ãasovnega zamika med izdelavo PGD in pridobitvijo

gradbenega dovoljenja. Oãitno pomisleki, navedeni v komentarju odgovorov na prej‰nje vpra‰anje, ne motijo drÏavnih usluÏbencev, ki izdajajo gradbena dovo-

ljenja.

1.6 Na to vpra‰anje odgovorite le v primeru, ãe ste na 4. vpra‰anje odgovorili z da. Ali ste vse, kar je v zvezi z vplivnimi obmoãji objektov v PGD, izdelali brez
teÏav v skladu z veljavnimi predpisi?

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Delno 60 62 40 69 54 83 75 33 80 0 0 58

PreteÏno 33 27 40 15 46 0 25 67 20 100 100 35

V celoti 7 11 20 15 0 17 0 0 0 0 0 7

PreteÏna veãina dokumentacije o vplivnih obmoãjih je bila torej izdelana le delno v skladu s predpisi. Odgovori jasno kaÏejo, da so doloãbe o vplivnih obmoãjih

v ZGO-1 premalo podprte ali pa neusklajene z drugimi predpisi, ki bi omogoãali enoliãno doloãitev in prikaz vplivnih obmoãij.

1.7 Po pravilniku je treba vplivno obmoãje objekta doloãiti na podlagi poprej ugotovljenih priãakovanih vplivov na okolico in ga prikazati v ãasu gradnje in ko bo
objekt v uporabi. S klikom na enega ali oba gumba se odloãite, ali je za va‰o stroko pomembno:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Vplivno obmoãje v ãasu gradnje 41 61 71 70 52 60 36 33 56 100 33 25

Vplivno obmoãje objekta med uporabo 93 93 100 90 100 90 86 96 100 100 67 100

Veãina strok mora izdelati prikaz vplivnih obmoãij med gradnjo in uporabo objekta. Z vplivnimi obmoãji objektov med gradnjo imajo najveã opraviti gradbeniki.

1.8 âlen 19 pravilnika doloãa, da se priãakovani vplivi na okolico doloãijo glede na lastnosti nameravane gradnje ob upo‰tevanju gradbenih in drugih predpisov
ter pogojev za gradnjo, glede na predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremiãnine ter na
zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo. Povejte z enim odgovorom, kako ocenjujete uporabnost te doloãbe pri va‰em delu:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Doloãba je popolnoma jasna in je v praksi 7 9 43 11 0 0 14 0 22 0 0 3
ni teÏko uporabiti

Doloãba je popolnoma jasna, vendar jo je v praksi 30 30 43 61 5 20 36 33 33 100 0 26
teÏko uporabiti

Doloãba je nepopolna in jo je v praksi teÏko uporabiti 47 48 14 28 90 20 43 46 44 0 50 49

Doloãba je nejasna in je v praksi ni mogoãe uporabiti 16 13 0 0 5 60 7 21 0 0 50 21

Komentar je podoben kot pri odgovorih na vpra‰anje 1.2.

2. Pravilnik pri doloãanju vplivnih obmoãij izhaja iz bistvenih zahtev, od katerih so nekatere tudi razãlenjene. Zato bi v najbolj zapletenih
primerih bilo treba izdelati zelo veliko prikazov, pred tem pa ‰e raãunov za doloãitev vplivnih obmoãij. Oznaãite po pomembnosti od 1 do
5, katere od bistvenih zahtev, ki bi jim obstojeãi objekti znotraj vplivnega obmoãja morali ustrezati, pridejo za va‰o stroko v po‰tev ozi-
roma so po va‰e smiselne za doloãanje vplivnih obmoãij.

Pravilnik kot izhodi‰ãe skoraj dosledno izhaja iz bistvenih zahtev, nekaj izhodi‰ã pa je ‰e dodanih.

Predvidevali smo, da bodo pri odgovoru na to vpra‰anje inÏenirji razliãnih strok premislili, na katero od bistvenih lastnosti obstojeãih objektov znotraj vplivne-

ga obmoãja lahko vplivajo pri projektiranju novega objekta in s tem prevzamejo del ali vso odgovornost za to, da predvideni objekt ne bo ‰kodoval obstojeãim.

Îal udeleÏenci veãinoma niso vpra‰anja razumeli tako, ampak so ocenjevali, koliko je izpolnjevanje bistvenih zahtev pomembno nasploh. Po ocenah sodeã – z

izjemo ene same so vse nad 3 – lahko namreã ugotovimo, da se vsi ãutijo zelo odgovorne za vse vplive na sosednje objekte. To pa za dejansko zagotovitev pre-

preãevanja ‰kodljivih vplivov na obstojeãe objekte ne zado‰ãa.

Kot je bilo omenjeno Ïe v uvodu, prvi odstavek 9. ãlena ZGO-1 predvideva, da bodo za razliãne objekte izdani predpisi, ki bodo doloãali, katere izmed bistvenih

zahtev morajo posamezni objekti izpolnjevati. S temi predpisi bi bilo sicer veliko ‰tevilo bistvenih zahtev zmanj‰ano, poslediãno pa tudi ‰tevilo vplivnih obmoãij. 
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f Sicer pa je kljuãno vpra‰anje, ali so bistvene zahteve sploh pravo izhodi‰ãe za doloãanje vplivnih obmoãij. Smiselno jih je uporabiti le takrat, ko lahko izpolnje-

vanje bistvenih zahtev spreminjamo z zunanjimi vplivi. âe pa je to odvisno le od lastnosti obstojeãega objekta, je taka bistvena zahteva neuporabna za doloãi-

tev vplivnega obmoãja. Na take bistvene zahteve je posebej opozorjeno tudi v nadaljevanju.

2.1 Mehanska odpornost in stabilnost 

Ocene anketiranih so bile naslednje:

Na drugih objektih znotraj vplivnega obmoãja med
gradnjo in uporabo naãrtovanih objektov ne sme priti do: VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Poru‰itve objekta v celoti ali katerega od njegovih delov 4,2 4,6 5,0 4,6 4,4 4,7 3,0 3,7 4,5 5,0 5,0 4,3

Prevelikih premikov 3,9 4,3 4,2 4,4 4,4 4,0 2,7 3,3 4,2 4,0 5,0 3,8

Po‰kodb drugih delov objekta, naprav in opreme zaradi 4,1 4,4 4,5 4,6 4,1 4,4 3,3 3,8 4,4 5,0 5,0 4,0
veãjih premikov nosilne konstrukcije

Nesorazmerno velikih po‰kodb objekta glede na vzrok, 3,8 4,0 4,7 4,2 3,5 4,2 3,5 3,3 4,0 4,0 5,0 3,9
zaradi katerega so nastale

Oãitno je, da mehanska trdnost in stabilnost skrbi vse inÏenirje. Priãakovali smo, da se zanjo ãutijo odgovorne ãlani MSG, delno MSS in MSRG. Podcenjevanje

prevelikih premikov in po‰kodb drugih delov objekta, naprav in opreme je oãitno posledica manj znanih sodobnih postopkov projektiranja konstrukcij, ki jih

predpisujejo evrokodi, evropski predpisi za gradbene konstrukcije, na katere se ta bistvena zahteva nana‰a. Ti namreã predvidevajo tako varnost proti poru‰i-

tvi kot proti velikim premikom in po‰kodbam drugih delov objekta, naprav in opreme. Pri tem je pomembno, da do neizpolnjevanja prvih treh zahtev lahko

pride pri sicer ustrezni konstrukciji, ãe so vplivi veãji od predvidenih.

Zadnja zahteva pa se nana‰a na lastnost, ki jo konstrukcija ima ali pa ne. âe jo ima, pravimo, da je robustna. Te lastnosti pa z vplivi novih objektov ne moremo

ne poslab‰evati ne popravljati. âe konstrukcija ni robustna, ãe se veãnadstropna stavba skoraj v celoti podre, ãe se poru‰i npr. en steber, za to ne more biti kriv

nov objekt v sose‰ãini, ampak slaba zasnova konstrukcije obstojeãe stavbe. Zato ta bistvena zahteva ne more biti uporabljena kot izhodi‰ãe za doloãitev vpliv-

nega obmoãja.

2.2 Varnost pri poÏaru

Tudi med temi zahtevami sta prvi dve taki, ki sta neustrezno izhodi‰ãe za pripravo vplivnih obmoãij, zadnje tri pa le delno.

Ocene anketiranih so bile naslednje:

V drugih objektih znotraj vplivnega obmoãja mora 
mora biti pri poÏaru med gradnjo in uporabo  
naãrtovanih objektov zagotovljeno, da bo: VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Konstrukcija nosilna ‰e doloãen ãas 3,9 3,8 4,8 3,9 3,7 3,6 4,0 3,6 4,0 5,0 5,0 3,9

Omejeno nastajanje in ‰irjenje ognja in dima 3,9 3,8 4,2 3,6 3,8 3,8 4,3 4,0 3,8 5,0 5,0 3,8
znotraj objekta

Omejeno ‰irjenje ognja na sosednje objekte 4,2 4,2 4,8 4,4 4,0 3,9 4,5 4,2 4,1 5,0 5,0 4,2

Ljudem mogoãe zapustiti objekt, oziroma je mogoãe 4,4 4,3 5,0 4,5 4,2 4,1 4,8 4,4 4,2 5,0 5,0 4,3
njihovo re‰evanje na drug naãin

Zagotovljena varnost re‰evalcev 4,0 3,8 4,6 3,8 3,6 4,0 4,5 3,9 4,0 5,0 5,0 3,9

2.3 Higienska, zdravstvena in okoljska za‰ãita

Ocene anketiranih so bile naslednje:

Na drugih objektih znotraj vplivnega obmoãja 
ne smeta gradnja in uporaba naãrtovanih 
objektov povzroãiti: VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Spro‰ãanja strupenih plinov 4,3 4,2 5,0 4,4 4,0 4,0 4,6 4,2 4,2 5,0 5,0 4,3

Prisotnosti nevarnih delcev ali plinov v zraku 4,2 4,1 5,0 4,1 4,0 3,8 4,6 4,1 4,0 5,0 5,0 4,2

Nevarnega Ïarãenja 4,2 4,2 5,0 4,5 3,8 3,8 4,5 4,2 3,3 5,0 5,0 4,3

OnesnaÏevanja ali zastrupljanja vode in tal 4,4 4,3 5,0 4,4 4,0 4,4 4,5 4,2 4,6 5,0 5,0 4,3

Neprimernega ravnanja z odpadno vodo, dimom 4,1 4,1 4,8 4,0 3,9 4,2 4,5 3,8 4,2 5,0 5,0 4,1
in trdnimi ali tekoãimi odpadki

Prisotnosti vlage v delih objekta in na povr‰inah 3,7 3,7 4,8 3,8 3,2 3,8 3,5 3,5 2,9 5,0 4,0 3,8
v notranjosti objekta

Vse zahteve vsebujejo absolutno prepoved nastanka vpliva, torej se Ïe vnaprej ve, da ‰kodljivih vplivov ne sme biti. Zato je zahteva po doloãitvi teh vplivnih

obmoãij vpra‰ljiva.

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1
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2.4 Varnost pri uporabi

Ocene anketiranih so bile naslednje:

Na drugih objektih znotraj vplivnega obmoãja 
ne smeta gradnja in uporaba naãrtovanih objektov 
povzroãiti nesprejemljivega tveganja nezgod zaradi VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Zdrsa 3,7 3,7 4,3 4,2 3,2 3,2 4,2 4,2 3,2 5,0 4,5 3,7

Padca 3,7 3,6 4,3 4,0 3,1 3,4 4,3 4,1 2,9 5,0 4,5 3,7

Trãenja 3,7 3,7 4,3 4,2 3,2 3,5 4,2 4,2 2,5 5,0 4,5 3,8

Opeklin 3,7 3,6 4,2 4,1 3,0 3,5 4,2 4,2 3,2 5,0 5,0 3,6

Elektriãnega udara 4,1 4,1 5,0 4,4 3,6 3,9 4,4 3,8 3,1 5,0 5,0 3,8

Eksplozije 4,2 4,1 5,0 4,4 3,7 3,9 4,7 3,5 4,3 5,0 5,0 3,9

Veãina teh zahtev je v veliki meri vezanih na lastnosti, ki jih imajo ali pa imajo obstojeãi objekti. Zato je doloãanje vplivnih obmoãij na teh izhodi‰ãih vpra‰ljivo.

2.5 Za‰ãita pred hrupom: 

Ocene anketiranih so bile naslednje: Hrup v notranjosti drugih objektov znotraj vplivnega obmoãja in/ali v okolici med gradnjo in uporabo naãrtovanih objektov
ne sme presegati vrednosti, ki bi motile spanje, poãitek ali delo in bile ‰kodljive za zdravje.

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

4,1 4,0 4,3 4,3 3,9 3,6 4,5 4,0 4,4 5,0 5,0 4,0

Ta zahteva je deloma primerna kot izhodi‰ãe za doloãitev vplivnega obmoãja.

2.6 Varãevanje z energijo in toplotna za‰ãita: Gradnja in uporaba naãrtovanih objektov ne smeta vplivati na poveãanje energije, potrebne pri uporabi drugih
objektov znotraj vplivnega obmoãja.

Ocene anketiranih so bile naslednje:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS
3,4 3,3 4,0 3,4 3,1 3,2 4,3 3,2 3,0 3,0 5,0 3,4

Ta zahteva je le v manj‰i meri primerna kot izhodi‰ãe za doloãitev vplivnega obmoãja. Majhna poraba energije je veãinoma odvisna od lastnosti obstojeãega

objekta, nanjo lahko v manj‰i meri vpliva le sprememba osonãenja zaradi novega objekta. Ta zahteva in ustrezno vplivno obmoãje pa sta po pravilniku uvr‰ãe-

na med druge higienske in zdravstvene zahteve.

3. Potem ko ste odgovorili na prej‰nje vpra‰anje, se odloãite, koliko bo doloãanje in prikazovanje vplivnih obmoãij vplivalo na ceno PGD:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

Cena PGD bo VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Nespremenjena 7 7 0 11 10 0 8 13 0 0 0 5

Veãja za do 5 % 7 7 14 5 5 10 0 8 13 0 0 7

Veãja za do 10 % 15 13 14 11 15 10 0 17 50 0 0 15

Veãja za do 15 % 19 21 43 32 10 10 23 13 13 0 50 18

Veãja za do 20 % 19 16 0 21 20 10 31 21 13 0 0 20

Veãja za do 25 % 23 23 14 16 25 40 31 21 13 0 50 25

Veãina meni, da bo cena PGD veãja za 15 do 25%. Ko bodo cene projektiranja pri nas dosegle ustrezno raven, primerljivo s tujino, bo to vrednost, ki bo projekti-

ranje pri nas v primerjavi s tujino bistveno podraÏila. 

4. Ali menite, da sta geodetski naãrt in katastrski naãrt primerna oblika za prikaz tridimenzionalnih vplivnih obmoãij objektov, kot to dolo-
ãa 19. ãlen Pravilnika?

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Sta popolnoma primerna 14 16 43 15 10 11 8 4 13 100 0 17

Primerna sta le delno 48 47 29 60 57 11 62 50 38 0 100 45

Tridimenzionalni prikaz s tema dvema naãrtoma ni mogoã 38 37 29 25 33 78 31 46 50 0 0 38
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f Odgovori so logiãna posledica ugotovitev ob prej‰njih odgovorih o vplivnih obmoãjih. Vpra‰anje je, s ãim nadomestiti predpisano sorazmerno enostavno prika-

zovanje, ãe se veãini zdi neprimerno.

5. Vplivno obmoãje objekta je posebnost v na‰i gradbeni zakonodaji. V zakonodaji sosednjih drÏav ga za veãino objektov nadome‰ãajo pred-
pisani najmanj‰i odmiki od obstojeãih objektov in doloãba, da med gradnjo in uporabo novih objektov ne sme priti do ‰kode na ljudeh,
Ïivalih, rastlinah, stvareh in objektih na sosednjih zemlji‰ãih. Kaj menite glede predloga, da bi podobno, enostavnej‰o re‰itev s spremem-
bo Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji uveljavili tudi pri nas? Izberite enega izmed odgovorov:

DeleÏi odgovorov v % so bili naslednji:

VSI MSG MSG1 MSG2 MSG3 MSG4 MSS MSE MST MSRG MSGEO ZAPS

Sem proti temu predlogu 9 4 29 0 0 0 21 17 22 0 0 7

S predlogom se le delno strinjam 21 25 43 30 19 11 29 13 11 100 100 15

V celoti podpiram ta predlog 70 72 29 70 81 89 50 70 67 0 0 79

Oãitna je Ïelja velike veãine, da bi bilo treba tiste dele predpisov, ki se nana‰ajo na vplivna obmoãja, ãimprej in temeljito spremeniti.

Sklep
Vplivna obmoãja objektov so po Zakonu o graditvi objektov kljuãni dejavnik pri izdaji gradbenih dovoljenj na obmoãjih, ki se urejajo s prostorskim redom, saj je

na njihovi podlagi treba doloãiti stranke v postopku.

Odgovori na anketo kaÏejo, da uvedba vplivnih obmoãij zahteva od projektantov veliko obseÏnega dela, za katerega ni jasno doloãeno, kako naj ga opravijo. Zato

bi bilo treba tiste dele predpisov, ki se nana‰ajo na vplivna obmoãja, temeljito pregledati in jih spremeniti tako, da bodo podobni predpisom primerljivih drÏav. 

Za vsako vrsto vplivnega obmoãja bi bilo treba predpisati naãin doloãitve in prikaza, saj bo le tako mogoãa tudi revizija, kot jo predpisuje ZGO-1.

Vsi ãlani IZS in ZAPS, ki ‰e niste sodelovali v anketi, ste vabljeni, da odgovorite nanjo in s tem prispevate, da se bo neustrezno stanje predpisov na tem podroãju

ãimprej spremenilo.

AKTUALNO –  REVIZIJA PO ZGO-1

InÏenirska zbornica Slovenije, Jar‰ka cesta 10b, 1000 Ljubljana, Slovenija      www.izs.si

Znanje, ideje in zamisli vedno znova dopolnjujemo. Strokovna izobraÏevanja in

posvetovanja nas povezujejo. Na ta naãin ‰irimo in dvigujemo gradbeno kulturo.

Obi‰ãite nas na sejmu Megra 2005. Veseli bomo va‰ega obiska!

dvigujemo
gradbeno
kulturo
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NA PODROâJU TEHNIâNIH PREDPISOV S

PODROâJA NIZKONAPETOSTNIH

ELEKTRIâNIH INSTALACIJ V ZGRADBAH TER

NA PODROâJU ZA·âITE PRED DELOVANJEM

STRELE ÎE VRSTO LET UGOTAVLJAMO, DA

JE STANJE NEVZDRÎNO. ·E VEDNO

UPORABLJAMO PRAVILNIK O TEHNIâNIH

NORMATIVIH ZA NIZKONAPETOSTNE

ELEKTRIâNE IN·TALACIJE IZ LETA 1988, KI

CITIRA KOT OBVEZO UPORABO VRSTE JUS

STANDARDOV. TI SO BILI SICER TEDAJ

NAPISANI V SKLADU Z IEC STANDARDI,

VENDAR SO BILI V TEM âASU ÎE VEâKRAT

SPREMENJENI. 

P
odobno je s Pravilnikom o tehniãnih predpi-

sih za strelovode iz leta 1968. Oba formalno

veljata, ne odraÏata pa veã stanja tehnike

in skladnosti s predpisi v EU. V novej‰em ãasu so

iz‰li ‰e Zakon o tehniãnih zahtevah za proizvode

in o ugotavljanju skladnosti (1999 in kasnej‰i

popravki), Odredba o zahtevah, katerim morajo

ustrezati gradbeni proizvodi (1995 in veãkratne

dopolnitve) ter Odredbe o elektriãni opremi, ki je

namenjena za uporabo znotraj doloãenih nape-

tostnih mej (2000 in kasnej‰a dopolnila). Te

odredbe citirajo vrsto SIST standardov, ki so bili

veãinoma sprejeti po metodi »platnic« in so mar-

sikje v nasprotju tudi z obveznimi JUS standardi.

Vse to povzroãa ‰e veãjo zmedo.

Na to sta ETZ in IZS Ïe pred tremi leti opozorila

MOPE, vendar pravega odziva ni bilo. MSE je nekaj-

krat pri sprejemanju predpisov predlagala kot

prvo prioriteto prav to. Ker se je strokovno s tem

ukvarjala tako ETZ kot posamezni tehniãni komite-

ji pri SIST, smo v MSE menili, da ni smiselno podva-

jati aktivnosti.

V lanskem letu pa je na zahtevo na‰ih ãlanov, naj

se nekaj vendarle naredi na tem podroãju, MSE le

prevzela iniciativo.

Tako smo organizirali razgovore s strokovnjaki, da

bi si pridobili mnenje, kako se zadeve lotiti. Izkaza-

lo se je, da so mnenja razliãna in za vsakim mne-

njem so stali argumenti. Del strokovnjakov, pred-

vsem praktikov, se je ogrevalo za nov podroben

Pravilnik, ki bi kot obvezne uvajal nove SIST stan-

darde. Ti bi morali biti prevedeni.

Tak pristop bi omogoãil, da bi praktiki (zavedati se

moramo, da je to podroãje z naj‰ir‰o uporabo pri

projektantih, izvajalcih in obratovalcih) lahko de-

lali veãinoma Ïe kar s Pravilnikom. Ko pa smo v

razpravo vkljuãili ‰e ETZ in SIST, se je izkazalo, da

je tak pristop nemogoã in ni v skladu s sistemom

zakonodaje v EU (»new aproach«). Zato smo se

odloãili, da je mogoãa le izdelava skope uredbe

(drÏava), ki bo postavila osnovna doloãila varnosti

in uvedla pripadajoãe SIST. Seveda bi bilo primer-

no, da so vsaj najvaÏnej‰i prevedeni. Vsi pa smo se

zavedali, da je to za praktike (upo‰tevati moramo,

da so na tem podroãju tudi udeleÏenci z manj zah-

tevno izobrazbo), nezadostna re‰itev. Zato naj bi

bilo soãasno izdano tudi Navodilo oz. Tehniãne

specifikacije, ki bi povzemale re‰itve in zahteve iz

SIST in bi postale obvezen razlagalni dokument. V

kolikor bi se izkazalo za potrebno, pa bi na‰e spe-

cifiãnosti lahko podali v izvirnem SIST.

Na tej osnovi je skupina, v kateri so bili poleg IZS,

MSE, EZS in SIST ‰e Odbor za elektriãno varnost pri

GZS, GZS (razna zdruÏenja) in OZS, podpisala pobu-

do in jo poslala na MOP.

V februarju je sledil skupni sestanek na MOP, kjer

so se definirala stali‰ãa. Osnovana je bila posebna

delovna skupina za pripravo tehniãne zakonodaje

po zgornjem modelu. V komisijo bo tudi MOP

imenoval svojega predstavnika.

Upamo, da bo tokratna akcija rodila uspeh in da

pri strokovnjakih pri tem ne bodo izkazani razliãni

interesi. Vsekakor pa nas ãaka obilo dela, pred-

vsem pri pripravi Navodila, pri katerem bi morali

sodelovati praktiki z vseh zajetih podroãij, saj bo s

tem, ko bo sprejeto, postalo bistven in dokaj obse-

Ïen dokument.

IZ  DELA MATIâNIH SEKCIJ

Pobuda za pripravo novih
slovenskih tehniãnih predpisov
na podroãju elektriãnih
in‰talacij, zgradb ter za‰ãite
pred delovanjem strele

Ivan LEBAN, univ.dipl.inÏ.el.
Predsednik UO Matiãne sekcije elektro inÏenirjev



IMATE VPRA·ANJE S PODROâJA GRADITVE,

PA NE VESTE ODGOVORA? ·E VEâ, TUDI

SODELAVCI VAM NE MOREJO POMAGATI.

PO·LJITE VPRA‰ANJE NAM, S SKUPNIMI

MOâMI BOMO POSKUSILI NANJ ODGOVORITI.

V
mesecu februarju je minilo dve leti, odkar

zbornica odgovarja na va‰a vpra‰anja,

povezana s podroãjem graditve objektov.

Sistem, vzpostavljen pred dvema letoma, se do

danes ni bistveno spremenil. Na vpra‰anja odgo-

varjajo strokovnjaki, ki so jih v ta namen imenovali

oziroma pooblastili upravni odbori matiãnih sekcij.

Bistvena razlika je pravzaprav le ena, in sicer, da

od letos sprejemamo vpra‰anja le v pisni obliki

(po klasiãni ali elektronski po‰ti, telefaksu, na

spletni strani), medtem ko smo jih pred tem tudi

po telefonu. Poslediãno nanje ne odgovarjamo

veã po telefonu, temveã le pisno (po klasiãni ali

elektronski po‰ti in na spletni strani).

Odloãitev za spremembo je bila sprejeta z Ïeljo,

da se zagotovi sledenje vpra‰anjem in odgovo-

rom o graditvi objektov, zato da bi lahko nakna-

dno izvedli analize in re‰ili probleme ter seznanili

vse ãlane zbornice z odgovori.

Vpra‰anja in odgovori so objavljeni na spletni

strani v rubriki »hitre povezave« pod »vpra‰a-

nja in odgovori«.

Za vse tiste, ki s to moÏnostjo postavljanja vpra-

‰anj in prejemanja odgovorov niste bili seznanje-

ni, v nadaljevanju podajamo kratka navodila. Pa ‰e

to: storitev posredovanja odgovorov je brezplaã-

na.

Kako deluje strokovna pomoã IZS:

Navodila: ODGOVORI NA VPRA·ANJA O GRADITVI OBJEKTOV, NASLOVLJENA NA IZS

1. Vpra‰anja sprejema zbornica le v pisni obliki (navadna po‰ta, elektronska po‰ta, telefaks). Ob vpra‰a-

nju je potrebno obvezno navesti ime in priimek ter naslov, kamor zbornica po‰lje odgovor na vpra‰a-

nje.

Kontaktna oseba v strokovnih sluÏbah IZS je ga. Anita Podhra‰ki.

2. Vpra‰anje se zavede in arhivira. Takoj se ga posreduje enemu izmed strokovnjakov ustrezne stroke,

ki so bili imenovani s strani matiãnih sekcij, da bi nanje odgovarjali.

3. Na vpra‰anje odgovori strokovnjak v pisni obliki. Odgovor podpi‰e in potrdi z enotnim Ïigom poobla-

‰ãenega inÏenirja ter ga posreduje zbornici (po navadni po‰ti ali telefaksu). V kolikor ga posreduje po

elektronski po‰ti, strokovnjak obvezno navede svoje ime in priimek ter identifikacijsko ‰tevilko.

4. Odgovor odpo‰lje zbornica po‰iljatelju vpra‰anja na naslov, ki ga je navedel ob vpra‰anju. Strokovne

sluÏbe IZS odgovor arhivirajo.

5. Vpra‰anja in odgovore, za katere zbornica presodi, da so zanimivi za ‰ir‰o javnost, objavi v glasilu

Novo v IZS in na spletni strani www.izs.si v rubriki »hitre povezave« pod »vpra‰anja in odgovori«.

za Upravni odbor IZS
mag. ârtomir REMEC, univ.dipl.inÏ.grad.,l.r.
Predsednik IZS

Ljubljana, 3. 2. 2005

IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN
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Imate vpra‰anje s
podroãja graditve, pa
ne veste odgovora?
IZS odgovarja na va‰a vpra‰anja

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



KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE

01/2005 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 29

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (UL RS ‰t.

110/02) se lahko v imenik IZS vpisujejo:
■ drÏavljani Republike Slovenije,
■ drÏavljani drÏav ãlanic EU ali drÏavljani pogod-

benic EU in 
■ drÏavljani drugih tujih drÏav. 

DrÏavljan drÏave ãlanice EU ali drÏavljan drÏave

pogodbenice EU se lahko vpi‰e v imenik IZS, ãe

izpolnjuje naslednje pogoje:
■ da ima v matiãni drÏavi pravico opravljati stori-

tve, zaradi katerih se vpisuje v imenik, 
■ da je v matiãni drÏavi vpisan v zdruÏenje, 
■ da ima pridobljeno ustrezno poklicno kvalifika-

cijo, 
■ da ima pridobljene delovne izku‰nje, ki se zah-

tevajo za slovenske drÏavljane, 
■ da ni bil pravnomoãno obsojen na kaznivo

dejanje zoper premoÏenje oziroma gospodar-

stvo na kazen zapora veãjo od treh mesecev ali

da mu v matiãni drÏavi ãlanici ni bil izreãen

varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,

razen ãe mu je veljavnost tega ukrepa Ïe pote-

kla.

DrÏavljan druge tuje drÏave se lahko vpi‰e v

imenik IZS, ãe izpolnjuje pogoje, ki jih mora izpol-

njevati drÏavljan EU, in je izpolnjen dodaten

pogoj, t.j. pogoj vzajemnosti. (V primeru drÏav-

ljanov EU je pogoj vzajemnosti izpolnjen s podpi-

som pristopne pogodbe v EU.)

V preteklem letu se je nekaj drÏavljanov Repub-

like Srbije Ïelelo vpisati v imenik IZS in pridobi-

ti status poobla‰ãenega inÏenirja. Veãina izmed

njih je Ïelela pridobiti pooblastilo za projektiranje.

V zaãetku leta 2004 smo po nam dostopnih infor-

macijah, ki smo jih prejeli od Ministrstva za okolje,

prostor in energijo ter Ministrstva za zunanje za-

deve, ugotovili, da bilateralnih pogodb z Repub-

liko Srbijo, ki bi urejale vzajemnost na podroãju

graditve objektov, Republika Slovenija nima skle-

njenih. Zato je bilo potrebno preveriti izpolnjeva-

nje pogoja vzajemnosti.

InÏenirsko zbornico Srbije smo zaprosili, da nam

posreduje pogoje, pod katerimi se slovenski

(poobla‰ãeni) inÏenirji vpisujejo v njihovo zborni-

co. V odgovoru so zapisali, da si lahko drÏavljan

Republike Slovenije, ki je vpisan v imenik poobla-

‰ãenih inÏenirjev pri IZS in ima ustrezno izobrazbo

(kot jo doloãa srbski zakon o naãrtovanju in

izgradnji), pridobi licenco InÏenirske zbornice

Srbije, ãe predhodno opravi del strokovnega izpita

po programu Zveze inÏenirjev in tehnikov Srbije.

Ta strokovni izpit se nana‰a predvsem na pozna-

vanje ustreznih tehniãnih predpisov Republike

Srbije na podroãju graditve objektov. 

Ker pomeni pogoj vzajemnosti dejstvo, da veljajo

enaki pogoji in pravice za poobla‰ãene inÏenirje

Republike Slovenije v Republiki Srbiji kot za

poobla‰ãene inÏenirje Republike Srbije v Republiki

Sloveniji, bi morali poobla‰ãeni inÏenirji Republike

Srbije za vpis v imenik IZS po analogiji prav tako

opraviti del strokovnega izpita po programu iz

na‰ega pravilnika o strokovnih izpitih, ‰e posebej

zato, ker tudi na zbornici menimo, da je poznava-

nje slovenske zakonodaje in tehniãnih predpisov

ter standardov predpogoj za kvalitetno delo v

Republiki Sloveniji.

Pri sooãenju s problemom smo ugotovili, da Pra-

vilnik o strokovnih izpitih s podroãja opravljanja

inÏenirskih storitev (UL RS ‰t. 124/2003, v nadalje-

vanju Pravilnik) ne vsebuje doloãil o strokovnih

izpitih, ki jih opravljajo tuji drÏavljani (neãlani EU)

po pogoju vzajemnosti. Zato smo na zbornici v

okviru komisije za strokovne izpite in sluÏb pri-

stopili k pripravi predloga programa strokov-

nih izpitov, ki naj bi jih opravljali tuji drÏavljani

(neãlani EU) po pogoju vzajemnosti (torej tudi

poobla‰ãeni inÏenirji iz Republike Srbije). Pri pri-

pravi predloga smo si pomagali s tretjim odstav-

kom 58. ãlena Pravilnika in s pogoji, ki jih je dolo-

ãila InÏenirska zbornica Srbije za na‰e drÏavljane.

V le-teh je, kot sem Ïe omenila, navedeno, da mo-

rajo slovenski poobla‰ãeni inÏenirji opravljati

splo‰ni del strokovnega izpita po programu Zveze

inÏenirjev in tehnikov Srbije.

V predlogu programa strokovnih izpitov, ki

jih opravljajo tuji drÏavljani (neãlani EU) po

pogoju vzajemnosti, smo zapisali:

1) Tuji drÏavljan, ki ni drÏavljan Evropske unije

(in se Ïeli vpisati v pristojno zbornico), oprav-

lja strokovni izpit na podlagi pogoja vzaje-

mnosti. Izpit se opravlja v slovenskem jeziku

in pod pogojem, da kandidat predloÏi uradno

potrdilo o znanju slovenskega jezika.

2) âe tuji drÏavljan v svoji matiãni drÏavi ni ãlan

inÏenirske zbornice, opravlja izpit po doloãilih

Pravilnika. Izpit obsega splo‰ni in posebni del.

3) âe je tuji drÏavljan v matiãni drÏavi opravil

strokovni izpit s podroãja projektiranja ali

vodenja graditve gradbenih objektov in lahko

to dokazuje z javno listino, lahko ob izpolnje-

vanju pogoja delovnih izku‰enj za pristop k

izpitu, ki ga doloãa Pravilnik, zaprosi za pri-

znanje izpita pri pristojni zbornici. Potrdilo o

strokovnem izpitu, ki ga predloÏi tuji drÏav-

ljan, se lahko prizna v obsegu, za katerega

pristojna zbornica ugotovi skladnost vsebin,

ki se zahtevajo pri opravljanju strokovnega

izpita v Republiki Sloveniji. Zbornica lahko

tak‰nemu posamezniku delno ali v celoti pri-

zna posebni del izpita, ne glede na to pa mora

tak‰en posameznik vedno opravljati splo‰ni

del izpita.

4) Tujemu drÏavljanu, ki je v matiãni drÏavi opra-

vil strokovni izpit s podroãja projektiranja ali

vodenja graditve gradbenih objektov in lahko

to dokazuje z javno listino ter je v matiãni

drÏavi vpisan v inÏenirsko zbornico ter ima

pridobljeno pooblastilo za tisto vrsto storitev,

za katero Ïeli zaprositi tudi v Republiki

Sloveniji, pristojna zbornica v celoti prizna del

strokovnega izpita, ki se po Pravilniku oprav-

lja v pisni obliki.

5) Vi‰ina stro‰kov izpita iz ãetrtega odstavka

tega ãlena je doloãena v 48. ãlenu Pravilnika.

Predlog programa smo v zaãetku februarja posre-

dovali na Ministrstvo za okolje in prostor s pobu-

do, da sprejme potrebne spremembe in dopolnitve

Pravilnika o strokovnih izpiti (UL RS ‰t. 124/2003).

IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN

Program strokovnega
izpita za tuje drÏavljane
(neãlane EU)

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



KOMISIJA ZA VPIS V IMENIK

Z
a EU-podjetja, ki Ïelijo v RS nastopati kot

projektant ali izvajalec, veljajo enaka doloãila

in pogoji kot za slovenska tovrstna podjetja,

saj lahko projektno in tehniãno dokumentacijo po

28. ãlenu ZGO-1 izdela le podjetje, ki ima v na‰ sodni

register vpisano dejavnost projektiranja, medtem

ko lahko gradi, rekonstruira ali odstranjuje po 29.

ãlenu ZGO-1 le podjetje, ki ima v na‰ sodni register

vpisano dejavnost gradbeni‰tva.

Smiselno podobno je urejeno za EU-inÏenirje, ki

Ïelijo v Sloveniji nastopati kot poobla‰ãeni inÏenirji

(odgovorni projektanti, odgovorni vodje del, odgo-

vorni vodje posameznih del, odgovorni nadzorniki),

saj se morajo le-ti vpisati v imenik poobla‰ãenih

inÏenirjev IZS, in to ne glede na to, da so v svoji

matiãni drÏavi vpisani v inÏenirsko zbornico in

imajo pridobljen status poobla‰ãenega inÏenirja. Za

opravljanje del v funkciji poobla‰ãenega inÏenirja v

Sloveniji potrebujejo namreã izkaznico in Ïig

poobla‰ãenega inÏenirja IZS, s katerim potrjujejo

projektno in tehniãno dokumentacijo, ãe nastopajo

kot odgovorni projektanti.

V lanskem letu je 14 EU-inÏenirjev oddalo vloge

za vpis v imenik IZS. Zaradi neizpolnjevanja pogo-

jev za vpis po Pravilniku o vpisu v imenik (UL RS ‰t.

123/03) smo jih zaprosili za dopolnitev vlog, med

drugim tudi s pridobljeno ustrezno poklicno kvalifi-

kacijo. Vlog do danes ‰e niso dopolnili.

Kot smo Ïe veãkrat napisali, si morajo EU-inÏenirji

za vpis v imenik IZS pridobiti priznanje poklicne

kvalifikacije na Ministrstvu za delo, druÏino in soci-

alne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ), saj so poklici

»odgovorni projektant«, »odgovorni vodja del«,

»odgovorni vodja posameznih del«, »odgovorni

nadzornik« in »odgovorni geodet« v Sloveniji

regulirani poklici. Kot se je izkazalo, predstavlja

pridobitev poklicne kvalifikacije precej‰njo oviro za

EU-inÏenirje. Priznanje poklicne kvalifikacije podeli

MDDSZ na podlagi dokazane ustreznosti pridobljene

izobrazbe in delovnih izku‰enj.

V omenjenih primerih je MDDSZ v postopek prizna-

vanja poklicne kvalifikacije, ki v primeru inÏenir-

jev, ki se Ïelijo vpisati v IZS, poteka po splo‰nem

sistemu za regulirane poklice s podroãja graditve

objektov in urejanja prostora (izjema so arhitekti),

vkljuãilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadalje-

vanju MOP), le-to pa fakultete in na‰o zbornico.

V postopku izdelave mnenj smo se fakultete in zbor-

nica sreãali s ‰tevilnimi nejasnostmi. Skupaj z MOP

in fakultetami smo v postopku sku‰ali re‰iti vpra‰a-

nje, kako ugotavljati ustreznost poklicnih kvalifika-

cij, oziroma kaj je izhodi‰ãe za priznavanje poklicnih

kvalifikacij, ter se dogovoriti o stro‰kih izdelave

mnenj o priznanju kvalifikacij, ki jih na pro‰njo izde-

lajo fakultete oziroma zbornica, saj je krovni Zakon

o priznavanju poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju:

Zakon) navkljub izdanim podzakonskim aktom za

akterje v postopku ‰e vedno precej nejasen.

S strani MOP je bilo pojasnjeno, da se zaradi neus-

trezne kadrovske podpore na ministrstvih, pristoj-

nih za izdajo mnenj, in zato, ker tudi na MOP niso

ustanovljene posebne sluÏbe za izdajo mnenj o pri-

znanju poklicnih kvalifikacij, MOP v skladu z

Zakonom z zaprosilom obraãa na fakultete oziroma

pristojne poklicne zbornice.

V Zakonu je izrecno doloãena obveznost fakultet

in zbornic, da morajo v postavljenem roku odgo-

voriti na zaprosilo s svojim mnenjem, vendar

ostaja sporno vpra‰anje, ki pa v Zakonu ni razjas-

njeno, ali lahko tak‰na organizacija v smislu stro-

kovnjaka – izvedenca po Predpisih o splo‰nem

upravnem postopku zaraãuna tudi stro‰ke izdelave

tak‰nega mnenja. Mnenje stroke (fakultet in zbor-

nic) je, da tak‰ne stro‰ke stranki lahko zaraãuna.

V praksi se je pojavilo tudi vpra‰anje, ali ima MOP

po Zakonu in pravilniku moÏnost izdati zavrnilno

mnenje, ãe v Sloveniji ne obstaja primerljiv prog-

ram izobraÏevanja kot v drÏavi ãlanici, iz katere

kandidat prihaja. Iz Zakona namreã izhaja, da MOP v

primeru, da kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo,

predlaga enega od dopolnilnih ukrepov (predloÏitev

dodatnih dokazil ali prilagoditveno obdobje oziroma

preizkus poklicne usposobljenosti), pri ãemer ne

opredeli podrobno, kaj pomeni neustreznost kandi-

datovih kvalifikacij. Veãinsko mnenje je bilo, da kan-

didatove kvalifikacije ne ustrezajo Ïe tedaj, kadar v

Sloveniji ne obstaja primerljiv izobraÏevalni prog-

ram in zato primerjava programov sploh ni moÏna,

kot je to Ïe doslej veljalo pri nostrifikacijah diplom

in kot je to tudi sicer doloãeno v Zakonu o priznava-

nju in vrednotenju izobraÏevanja. V slednjem je

namreã doloãeno, da se enakovrednost pridobljene

izobrazbe ugotavlja samo v primeru, da v Sloveniji

obstaja primerljiv izobraÏevalni program.

Odprti sta ostali vpra‰anji, v kak‰nem razmerju so

predpisi o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifi-

kacij za drÏavljane drÏav ãlanic EU in Zakon o pri-

znavanju in vrednotenju izobraÏevanja (oziroma v

kak‰nem razmerju sta oba krovna zakona) ter ali je

treba dati kandidatu v mnenju o priznanju kvalifika-

cije moÏnost izbirati dopolnilni ukrep oziroma ima

to moÏnost izbire samo pristojno ministrstvo (MOP),

glede na kandidatovo dokumentacijo.

Zakljuãeno je bilo, da naj se kvalifikacije priznajo

le, ãe bodo tuji inÏenirji obravnavani pod enaki-

mi pogoji kot domaãi, pri ãemer je prvi pogoj, da je

‰tudijski program ekvivalenten slovenskemu. Pri

izdelavi mnenja MOP upo‰teva ekspertna mnenja

fakultet in zbornic.

Za dokonãno razjasnitev postopka priznavanja kva-

lifikacij ter zaraãunavanja stro‰kov izdelave mnenj

bo potreben ‰e sestanek s predstavniki MDDSZ, ki

so napisali Zakon in ki se prvega skupnega sestanka

niso udeleÏili.

IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN

30 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2005

EU inÏenirji se
vpisujejo v zbornico

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

Z UVELJAVITVIJO ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV DNE 1. 1. 2003 SO BILI JASNO DOLOâENI POGOJI, POD KATERIMI LAHKO EU-PODJETJA IN

EU-INÎENIRJI DELUJEJO V REPUBLIKI SLOVENIJI NA PODROâJU GRADITVE OBJEKTOV. (NAJ NA TEM MESTU ZA LAÎJE RAZUMEVANJE

TAKOJ NAVEDEM, DA Z EU-INÎENIRJI NE MISLIM NA EUROINÎENIRJE, TOREJ TISTE, KI SO SI PRI FEANI PRIDOBILI TA NAZIV, TEMVEâ NA

INÎENIRJE, KI PRIHAJAJO IZ ENE IZMED DRÎAV âLANIC EU.)
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Letos izvedenih Ïe
8 izobraÏevanj

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

UdeleÏenci predstavitve Priroãnika februarja 2005 v Ljubljani.

f

ter na podlagi tega pripravila tudi informativno

zgo‰ãenko ter izobraÏevanje za ãlane InÏenirske

zbornice Slovenije, za podjetja, ki so vpisana v

seznam projektivnih in geodetskih podjetij IZS, ter

za ostalo zainteresirano javnost. Zgo‰ãenko so

brezplacno prejeli vsi ãlani zbornice in drugi pre-

jemniki zborniãnega glasila Novo v IZS kot prilogo

35. ‰tevilki glasila, ki je iz‰la decembra 2004.

Glavni namen izvajanja izobraÏevanja je pomoã

ãlanom InÏenirske zbornice Slovenije pri novostih,

ki jih je uvedel Pravilnik o projektni in tehniãni

dokumentaciji, in pomoã pri re‰evanju problemov,

s katerimi se dnevno sreãujejo pri sami pripravi

projektne in tehniãne dokumentacije.

Tako smo letos v januarju in februarju organizi-

rali 6 predavanj z naslovom »Priroãnik InÏenir-

ske zbornice Slovenije za uporabo Pravilnika o

projektni in tehniãni dokumentaciji«, od katerih

so 4 potekala na sedeÏu IZS v Ljubljani, dve pa v

Z
avedajoã se pomena potrebnosti nepresta-

nega izobraÏevanja, spremljanja novosti in

postavljanja novih standardov v inÏenirstvu

s poudarkom na dejavnostih na‰ih ãlanov, se zbor-

nica aktivno vkljuãuje v izobraÏevanje svojih ãla-

nov, saj se zavedamo, da lahko le tako pripomore-

mo k dvigu kakovosti tako posamezne inÏenirske

storitve in inÏenirske stroke kot tudi posameznika

– poobla‰ãenega inÏenirja, ãlana zbornice. 

Skladno z novo sistemsko zakonodajo s podroãja

graditve in urejanja prostora, ki je stopila v velja-

vo s 1. 1. 2003, je bilo v lanskem letu sprejetih veã

podzakonskih aktov – pravilnikov. Tako je dne 3. 7.

2004 stopil v veljavo nov Pravilnik o projektni in

tehniãni dokumentaciji. InÏenirska zbornica

Slovenije je takoj pristopila k pripravi »Priroãnika

za uporabo Pravilnika o projektni in tehniãni doku-

mentaciji«. Omenjeni Priroãnik je InÏenirska zbor-

nica Slovenije dokonãno uskladila z Ministrstvom

za okolje in prostor RS v novembru lanskega leta

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE ÎE V

LETU 2003 PRIâELA Z AKTIVNIM

IZOBRAÎEVANJEM SVOJIH âLANOV. V LETU

2004 JE BILO V OKVIRU AKADEMIJE ZA

IZOBRAÎEVANJE INÎENIRSKE ZBORNICE

SLOVENIJE ORGANIZIRANIH 16 OBLIK

IZOBRAÎEVANJA. 



Mariboru. Vse predstavitve je vodil avtor priroãni-

ka g. Ivan Leban, univ.dipl.inÏ.el., predsednik

Upravnega odbora Matiãne sekcije elektroinÏenir-

jev, ãlan Upravnega odbora InÏenirske zbornice

Slovenije ter ãlan Komisije za sistemske zakone.

IzobraÏevanje v Mariboru smo organizirali 27. 1.

2005 v sodelovanju z Dru‰tvom gradbenih inÏenir-

jev in tehnikov Maribor. Poleg predstavitve priroã-

nika je bilo izvedeno tudi predavanje na temo

»Tehniãne regulative in standardizacije«, ki ga

je izvedel prof. dr. Janez Reflak, univ.dipl.inÏ.grad. 

V okviru Matiãne sekcije rudarjev in geotehnolo-

gov je 27. in 28. januarja 2005 potekala strokovna

delavnica pod naslovom »Karakterizacija hribin-

ske mase in numeriãno modeliranje sistema

hribina podporje«. Strokovno delavnico sta vodila

prof. Paul G. Marinos in prof. Michael Kavvadas

iz Grãije. Namen strokovne delavnice je bil izobra-

ziti domaãe strokovnjake za projektiranje izvedbe

varovanja izkopov breÏin in podzemnih objektov.

Prvi dan strokovne delavnice je bil izveden tudi

praktiãni del, na katerem so udeleÏenci opravili

terensko doloãitev GSI.

Na pobudo Matiãne sekcije geodetov pa je bilo 17.

februarja 2005 izvedeno izobraÏevanje pod naslo-

vom »Informatizirana zemlji‰ka knjiga v pra-

ksi«. Predavala sta ga. Barbara Fajdiga, vodja

projektov Elektronska zemlji‰ka knjiga in centralni

sodni register na Vrhovnem sodi‰ãu RS, in g. Rado

Brezovar, direktor Centra za informatiko na

Vrhovnem sodi‰ãu RS. Program izobraÏevanja je

obsegal predstavitev Zemlji‰ke knjige po novem

ZZK-1 ter Vpise in dostopnost do elektronske zem-

lji‰ke knjige.

Tako je bilo v prvih dveh mesecih leto‰njega leta

izvedenih Ïe 8 oblik izobraÏevanja, ki se jih je

udeleÏilo skupaj 583 udeleÏencev, od tega 392

ãlanov InÏenirske zbornice Slovenije in 191 ostalih

udeleÏencev.

Veã informacij o vseh predavanjih in izobraÏevan-

jih, ki jih organizira InÏenirska zbornica Slovenije,

lahko dobite na na‰i spletni strani www.izs.si. 

Vabimo Vas, da s svojimi predlogi tudi Vi sodeluje-

te pri pripravi izobraÏevanja. Vse predloge, ki nam

jih boste poslali, bomo pregledali na Komisiji za

izobraÏevanje ter jih sku‰ali tudi realizirati.

Predloge in vsa morebitna vpra‰anja v zvezi z izo-

braÏevanjem posredujte na elektronski naslov

petra.kavcic@izs.si. 

IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN

32 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije 01/2005

UdeleÏenci izobraÏevanja 27. 1. 2005 v Mariboru.

Predsednik Dru‰tva gradbenih inÏenirjev in tehnikov g. Stipan MudraÏija, univ.dipl.inÏ.grad.

UdeleÏenci izobraÏevanja Zemlji‰ka knjiga 17. 2. 2005 v Ljubljana.
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V âASU OD UVELJAVITVE PRAVILNIKA O

PROJEKTNI IN TEHNIâNI DOKUMENTACIJI

JULIJA LANI JE BILO NA ZBORNICO

NASLOVLJENIH VEâJE ·TEVILO VPRA·ANJ

NA TEMO NJEGOVE UPORABE V PRAKSI.

ZBORNICA JE PRIPRAVILA IN KONEC

LANSKEGA DECEMBRA VSEM PREJEMNIKOM

GLASILA NOVO V IZS RAZPOSLALA

PRIROâNIK ZA UPORABO PRAVILNIKA O

PROJEKTNI IN TEHNIâNI DOKUMENTACIJI.

LETOS SMO NA TO TEMO IZVEDLI ÎE LEPO

·TEVILO PREDAVANJ, KI SO BILA, OâITNO

ZARADI VELIKE AKTUALNOSTI

PROBLEMATIKE, ZELO DOBRO OBISKANA.

ODLOâILI SMO SE, DA NEKAJ

NAJPOGOSTEJ·IH TIPOV VPRA·ANJ, KI SMO

JIH PREJELI IN ZA KATERA SMO OCENILI, DA

BI LAHKO BILA KORISTNA ·IR·EMU KROGU

NA·IH âLANOV, OBJAVIMO SKUPAJ Z

ODGOVORI NANJE.

ODGOVORE JE PRIPRAVIL G. IVAN LEBAN,

UNIV.DIPL.INÎ.EL.

1. vpra‰anje:
Kateri podpisi so potrebni na projektni doku-

mentaciji v primeru, da projekt obsega le en

naãrt?

Odgovor:

Zakon o graditvi objektov (UL RS ‰t. 110/2002 ZGO-

1-UPB1) jasno govori o tem, da se odgovornega

vodjo projekta doloãi le takrat, ko je potrebno

koordinirati veã naãrtov (vsaj dva). âe je naãrt le

en, se odgovornega vodje projekta (v nadaljeva-

nju: OVP) ne imenuje.

Îal pa Pravilnik o projektni in tehniãni dokumenta-

ciji (UL RS ‰t. 66/04) ni odgovoril, kak‰na naj bo v

tem primeru naslovna stran vodilne mape, kako se

vpi‰ejo izjave in kako sestavi projekt. Po logiki

mora tudi v tem primeru obstajati vodilna mapa z

vsemi predpisanimi vsebinami. Naslovno stran naj

podpi‰e odgovorni projektant (v nadaljevanju: OP)

na mestu, ki je sicer predvideno za OVP.

Posebno vpra‰anje je, kako izpolniti toãko 0.5, t.j.

Izjavo o skladnosti naãrtov in izpolnjevanju bistve-

nih lastnosti, ki je zahtevana v PGD. V praksi bo

verjetno tak‰en primer zelo redek, zato ga Pravil-

nik ni predvidel. Predlagamo, da se na tem mestu

v Vodilni mapi vpi‰e “Glej Izjavo odgovornega pro-

jektanta naãrta v PGD, ki se nahaja v Naãrtu …”.

2. vpra‰anje: 
V 38., 39., in 40. ãlenu Pravilnika o projektni

in tehniãni dokumentaciji (UL RS ‰t. 66/04) je

podana sestava tehniãne dokumentacije –

torej tudi POV. V 44. in 45. ãlenu pa so podane

podrobnej‰e zahteve za POV.

Iz tega bi sledilo, da je potrebno »prikaze« v

POV deliti »po strokah«, tako kot so deljeni

naãrti (kar za PID drÏi), in da jih je potrebno

tudi ustrezno o‰tevilãiti. V praksi se je poka-

zalo, da je taka zahteva za POV mnogokrat ne-

smiselna. Investitorji hoãejo imeti obratovalna

navodila strukturirana po »objektih, podobjek-

tih in sistemih« in ne po »strokah«. Pri raznih

tehnolo‰kih objektih so obratovalna navodila

celo tako prepletena, da je teÏko loãiti npr.

strojni »prikaz« od elektro »prikaza« ali pa

celo ‰e kak‰nega tehnolo‰kega »prikaza« (npr.

kemije).

Predlagam, da se v POV od zahteve po delitvah

prikazov po stroki odstopi in se lahko »prika-

ze« uredi po podobjektih ali sistemih. POV je

sicer dokument, ki ga moramo imeti pri zahte-

vi za tehniãni pregled, vendar ga ne podpi‰e

OP, ampak izdelovalec POV. V zgoraj omenje-

nih primerih bi bilo celo primerno, da podpi‰e

en izdelek veã »izdelovalcev« (moÏna kompro-

misna re‰itev je, da se podpi‰e eden na prvo

stran prikaza, drugi pa na drugo (podobno kot

sodelavec projektant za …).

Odgovor:

Povzemamo odgovor MOP, ki so ga poslali na gor-

nje vpra‰anje 21. 2. 2005:

“da bodo doloãbe doloãene v ZGO in Pravilniku
izvr‰ljive, to je, da bodo podana jasna in dovolj
natanãna navodila za vzdrÏevanje in obratovanje
objekta in s tem ohranjanje njegove uporabnosti,
je seveda moÏno vsebine zloÏiti tako, da se prikazi
veã strok zdruÏijo v skupno mapo, pri ãemer mora
biti to jasno zapisano na naslovni strani tak‰ne
“zbirke”, kot to doloãa 40. ãlen Pravilnika. Kadar je
nemogoãe ali teÏko doloãiti, pod katero vrsto pri-
kaza je treba gradiva vloÏiti, jih je vedno moÏno
uvrstiti v mapo 10 – “drugi prikazi v zvezi z objek-
tom”. Îe iz same projektne in tehniãne dokumen-
tacije tudi izhaja, da je le-ta pripravljena za vsak
objekt zase oziroma za samostojno delujoã del
objekta, ne glede na to, da je bilo gradbeno dovo-
ljenje izdano za celo skupino objektov. Zato ni
nikakr‰nega zadrÏka, da se ne bi za tak‰ne logiãne
enote pripravljala tudi tehniãna dokumentacija.”

Komentar:

Iz odgovora MOP, ki pa ni zajel celotnega vpra‰a-

nja, vidimo, da je, v kolikor ni mogoãe razdeliti

POV po prikazih, predvidenih v Pravilniku, mogoãe

uporabiti toãko 10 za interdisciplinarne “prikaze”

in napisati npr.: “10. Prikaz kemiãne priprave

vode”, kjer znotraj ni potrebno (in ni mogoãe)

tega prikaza deliti po strokah. V tem primeru, po

logiki Pravilnika in doloãil na‰ega Priroãnika, se
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Nekaj pogostih vpra‰anj o
uporabi pravilnika o projektni
in tehniãni dokumentaciji in
odgovori nanje

Ivan LEBAN, univ.dipl.inÏ.el.
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kot odgovorni izdelovalec podpi‰e na prvi strani

le eden, ostali se v skladu z interno doloãbo lahko

vpi‰ejo in podpi‰ejo na drugem listu prve strani.

3. vpra‰anje: 
Kako postopati in sestaviti projekt v primeru,

da gre za obseÏen objekt, ki je sestavljen iz

veã pomembnih »podobjektov« (npr. projekt

dela avtoceste, ki ima cestno telo, viadukt in

tunel) in se zanj pridobiva eno samo gradbeno

dovoljenje, praviloma pa vsak podobjekt (ki je

tudi interdisciplinarno delo) izdela drug pro-

jektant?

Odgovor:

To vpra‰anje se v podobni obliki pojavlja veãkrat.

Dosledno upo‰tevanje Pravilnika, ki doloãa zlaga-

nje po definiranih posameznih ‰tevilkah naãrtov,

skoraj ne omogoãa logiãne primarne delitve struk-

ture projekta najprej na »podobjekte« in nato na

naãrte znotraj tega.

Iz drugega dela odgovora, povezanega z vpra-

‰anjem o sestavi POV, ki ga je pripravil MOP (glejte

zgoraj), pa je viden ‰e delni odgovor na to vpra‰a-

nje. V tem primeru ni “objekt “ samo en, ampak

ima strukturno lahko “podobjekte”. âe se odloãi-

mo za tak‰no delitev, potem vsak projekt “podob-

jekta” obravnavamo kot samostojni projekt s

celotno predpisano strukturo. Tako dobi vsak

“podobjekt” lahko svojega OVP in je sestavljen iz

vodilne mape in naãrtov.

Seveda pa je ta razlaga sprejemljiva le za PZI in

tehniãno dokumentacijo, kjer bi iz enotnega pro-

jekta dobili delne v celoti samostojne projekte za

podobjekte. V PGD pa je po Pravilniku za celoto

(tudi ãe je veã podobjektov) imenovan le en OVP,

ki skrbi za pripravo ene vodilne mape in odgovarja

za celoto. Odgovor MOP za PGD ni uporaben, zato

smo poslali na MOP dodatno vpra‰anje v zvezi s

tem. Odgovor bomo objavili.

4. vpra‰anje:
Poglavje iz vodilne mape 0 ‰t. 0.9, 0.10 in 0.11

(Umestitev v prostor s prikazom vplivnega
obmoãja objekta – 19. do 23. ãl. Pravilnika) je

popolnoma neobdelano oz. je zanj potrebno

izdelati neke vzorãne primere oz. navodila za

izdelavo.

Ali je potrebno za naãrt: O Grafiãni prikazi
umestitve v prostor – poleg odgovornega pro-

jektanta imenovati tudi odgovornega vodjo

projekta?

Odgovor:

Za navedena poglavja je Pravilnik zelo obseÏno

predpisal vsebino, vendar se v praksi zatika pri

izpolnjevanju zahtev. Zato bo IZS posku‰ala izde-

lati dodatek Priroãnika za ta del.

“Grafiãni prikazi umestitve v prostor” niso samo-

stojni naãrt, so le posamezna toãke (poglavja)

vodilne mape, ki jo oznaãimo z “0”. Po dogovoru z

MOP smo v Priroãniku podali naslednjo re‰itev:

izdelovalci zgoraj na‰tetih poglavij se imenujejo

“odgovorni projektant za umestitev v prostor”

(raz‰irjen naziv glede na Pravilnik) in se vpi‰ejo,

podpi‰ejo in Ïigosajo pod tem nazivom na drugem

listu 0.1 naslovne strani Vodilne mape. S tem nazi-

vom se vpi‰ejo tudi v 0.4 Podatki o projektantih in

odgovornih projektantih. V kolikor gre za primer,

da se ta poglavja (morda zaradi obseÏnosti) Ïelijo

izdelati v loãenih “fiziãnih mapah”, predlagamo

naslednje: naslovno stran (prvi in drugi list) se

izpolni, kot je bilo povedano zgoraj, pri tem pa pri

naslovu “0. Vodilna mapa” dodamo “poglavja 0.9,

0.10, 0.11”, v sami (osnovni) vodilni mapi pa na

mestu, kjer bi morala biti ta poglavja, vpi‰ite

“Poglavja …. so obdelana v mapi ….”. Menim pa, da

bi to morala biti izjema, saj je Vodilna mapa

prvenstveno namenjena prav tem vsebinam.

5. vpra‰anje:
Nikjer niso omenjeni zvezki, ali se lahko ‰e

vedno uporabljajo v sklopu mape? Ali potem

tudi v vsak zvezek sodijo vse splo‰ne strani

(naslovna stran, kazalo projekta, kazalo naãr-

ta…)?

Odgovor:

Pravilnik ne govori niã o zvezkih. V kolikor so to le

strukturirani deli posamezne vsebine, npr. 3.5

Tehniãno poroãilo, ne potrebujejo nobenih predpi-

sanih naslovnih strani. V kolikor zvezki obravna-

vajo del objekta ali specialnost, jih moramo

opremiti tako, kot to velja za naãrt oziroma del

naãrta. Postopamo tako, kot je v Priroãniku napi-

sano za primer, da je veã naãrtov v eni “fiziãni

mapi”. Lahko pa zaradi obseÏnosti nastanejo zvez-

ki oziroma veã “fiziãnih map” znotraj enega naãr-

ta ali dela naãrta. Vsaka taka mapa mora imeti na

zunanji strani vidno izpisano, za kateri naãrt gre

in katera vsebina tega naãrta je v tej mapi.

6. vpra‰anje:
V kolikor je veã elaboratov v enem zvezku ali

mapi, ali je potrebno vsakemu elaboratu prilo-

Ïiti tudi splo‰ne strani?

Odgovor:

Odgovor je v prej‰njem odgovoru. âe so v eni

“fiziãni mapi” sestavine, ki so zakljuãene celote

(naãrti, deli naãrtov, elaborati), mora biti vsaka

celota vidno loãena (pregradni kartoni, poloviãne

mape) in opremljena tako, kot se zahteva za naãr-

te oz. elaborate. Pozor: Pravilnik zahteva zlaganje

v mape po ‰tevilkah naãrtov, elaborati so pod ‰te-

vilko 10., in torej ne morejo biti priloÏeni 3. Naãrtu

gradbenih konstrukcij.

7. vpra‰anje:
Za vodilno mapo PID Pravilnik na strani 8255

navaja, 41. ãlen, da mora vsebovati tudi list

0.4, katerega vsebina je doloãena v prilogi 1

(Podatki o projektantih) in izjavo nadzornika,

medtem ko v grafiãnih prilogah vodilne mape

za PID (priloga7) podatkov o projektantih ni,

list z izjavo pa ima oznako 0.4. V kolikor je

potrebno podatke o projektantih priloÏiti,

kako potem o‰tevilãimo strani?

Odgovor:

Oãitno gre za napako v Pravilniku. Priloge je

potrebno od 0.4 naprej pre‰tevilãiti.

8. vpra‰anje:
Zelo malo je napisanega o sami vsebini doku-

mentacije. PID naj bi vseboval dokumente in

risbe iz PGD in PZI s spremembami, Pravilnik pa

je dvoumen – v ãlenu 43(1) pravi, da se izdela v

obliki in z vsebino, doloãeno v 7., 8. in 9. ãlenu

– torej obsega tudi tehniãno poroãilo, vse risbe

ipd., ãlen (2) zahteva tlorise in prereze (torej

risbe iz PGD), medtem ko v toãki (3) pravi, da

se PID izdela samo kot PZI s spremembami.

Odgovor: 

Pravilnik v splo‰nem ne obravnava podrobnej‰e

vsebine posameznih dokumentacij. PID se po

splo‰nih zahtevah izdela kot PZI z vsemi spre-

membami, ki so nastale ob gradnji. Zato smo z

MOP tudi dosegli dogovor, da se za PID uporablja

kar naziv “naãrti” in ne “prikazi”. Vendar pa se

tudi PZI izdelujejo na razliãne naãine: nekateri

imajo tehniãno poroãilo, ki ponavlja izraãune iz

PGD ali jih dopolnjuje ali citira, nekateri nimajo niã

od tega. Smisel zahteve Pravilnika je v tem, da

imamo vse, kar bomo potrebovali v Ïivljenjski dobi

objekta in za njegovo morebitno rekonstrukcijo,

dokumentirano v PID. Zato mora biti v PID v teh-

niãnem poroãilu vsaj navedeno, v katerem PGD

(naslov, ‰tevilka, projektant) so izraãuni, ki niso

f
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priloÏeni. Ne smemo pa v PID citirati nekaj, kar je

bilo v PZI in ne ponovimo v PID. Le PID in PGD sta

dokumentaciji, ki jih investitor trajno hrani!

Najbolje je, da ima Ïe PZI, v kolikor ne ponavlja

poroãila in izraãune iz PGD, navedeno, kje je to v

PGD.

9. vpra‰anje:
Kam vloÏimo dokumente, ki niso omenjeni v

Pravilniku, na primer projektno nalogo, v PIDu

gradbi‰ãno dokumentacijo ipd.? Investitor

lahko zahteva veliko veã dokumentacije, kot je

navedeno v Pravilniku, pa ne vemo, kam jo vlo-

Ïiti.

Odgovor:

Projektna naloga, ãeprav je omenjena v ZGO, v

Pravilniku Ïal ni nikjer zahtevana. VloÏimo jo

lahko v poglavje 0.13 Dokazna dokumentacija v

Vodilno mapo. Glede ostale navedene dokumenta-

cije ni jasno, kaj je bilo mi‰ljeno pod “gradbi‰ãna”

(morda originali PZI, v katere so se vrisovale spre-

membe?). Vsa taka dokumentacija, ãe bi jo sam

projekt, glede na naravo del zahteval, pa ni nave-

dena v spisku naãrtov ali prikazov, (enako velja

tudi, ãe bi jo poleg navedenih investitor posebej

zahteval), se vloÏi v 10. mapo naãrtov.

10. vpra‰anje:
Ali pod elaborate, ki se sedaj vloÏijo posebej

(naãrti 10), sodita tudi zakoliãbeni elaborat in

katastrski elaborat? 

Odgovor:

Da, tam, kjer je to potrebno in v kolikor to ni vezano

Ïe na izdelavo toãk 4., 5. in 6. iz ãlena 16 Pravilnika

(vsebine 0.9, 0.10, 0.11 iz vsebine Vodilne mape).

11. vpra‰anje:
Za veãjega investitorja Ïe vrsto let projektira-

mo sisteme tehniãnega varovanja. Ker oprem-

ljamo na‰e projekte po novem Pravilniku o

projektni in tehniãni dokumentaciji (UL RS

66/2004) oznaãujemo na‰e mape s ‰tevilko 6

– Telekomunikacije, kjer so obdelani naslednji

sistemi:
■ video nadzor,
■ javljanje poÏara,
■ javljanje vloma,
■ pristopna kontrola,
■ registracija prisotnosti.

Na‰ investitor ima ob tem pomisleke, zato nas

je prosil, da ga seznanimo z uradnim tolmaãe-

njem, da na‰i sistemi ne spadajo v mapo s ‰te-

vilko 4, ki je namenjena elektriãnim in‰talaci-

jam, ampak v mapo 6 – Telekomunikacije (po

stari terminologiji “‰ibki tok”).

Odgovor:

O tem vpra‰anju je razpravljal UO MSE, ‰e prej pa

je dal odgovor na podobno vpra‰anje tudi MOP.

Vse navedene instalacije naj ne bi spadale v obseg

Naãrta telekomunikacij, ki je rezerviran le za tele-

komunikacijska omreÏja in naprave zunaj stavb (v

kratkem). MSE bo prav za ta namen poslal MOP

podrobnej‰o razdelitev podroãij.

12. vpra‰anje:
Kako dokonãati projekt? V praksi je ZGO-1 v

zvezi z izdelovanjem in revidiranjem projektne

dokumentacije zelo teÏko izvajati. Da se lahko

npr. pridobi gradbeno dovoljenje, je potrebno

predloÏiti revidirano projektno dokumentacijo.

Nekateri investitorji pa tudi, ãe gre lahko

zadeva na lokacijsko informacijo, zahtevajo

revizijo projekta. Tu gre obiãajno za napaãno

pojmovanje zadev okrog revidiranja. Loãevati

je potrebno recenzijo in revizijo po ZGO-1.

Odgovor:

Ugotovitev je pravilna. Revizija po ZGO1 je name-

njena le PGD za zahtevne objekte in za dokumen-

tacijo, izdelano v tujini. Revizija je namenjena le

pregledu upo‰tevanja bistvenih znaãilnosti objek-

ta in skladnosti s lokacijskimi pogoji. Seveda pa

lahko investitor s pogodbo naroãi kaj veã (npr.

revizijo za manj zahteven objekt, ali revizijo PZI, ki

pa potem ni revizija po ZGO).

13. vpra‰anje:
Projekt PGD, PZI je izdelan po starem (pogod-

ba je bila podpisana veã kot 1 leto pred uvelja-

vitvijo zakona), vendar so v njem vseeno

sestavine, ki se zahtevajo po novem (vplivno

obmoãje, kataster, zakoliãba, …, projektni po-

goji – soglasja za idejni projekt, soglasja).

Projekt je zahtevne narave, saj je na drÏavni

cesti. Iz tega izhaja potreba po reviziji, glede

na pogodbo pa ne. Lahko bi bila samo recenzija

(tehniãna pravilnost) izdelanih naãrtov.

Kakorkoli, investitor se je odloãil za revizijo

projekta.

Projekt sestavljajo poleg naãrtov gradbenih

konstrukcij tudi naãrti prestavitve komunalnih

vodov. Koordinator revidiranja se je odloãil, da

se revidirajo v glavnem samo gradbene kon-

strukcije in elaborati, ãeprav so bili recenzira-

ni in potrjeni Ïe v fazi IP.

Odgovor:

V kolikor je projekt izdelan po starem (glede na

doloãila v prehodnih doloãbah Pravilnika), se tudi

revizija izvede po starem, kar pomeni, da se izve-

de le revizija zahtevnih gradbenih konstrukcij.

Prav tako se po starem oblikuje projekt. Ponovimo

zgornje: investitor lahko s pogodbo zahteva ‰e

druge revizije, oziroma v va‰em primeru revizijo

po novem Pravilniku, vendar to ni nujno in take

revizije ni mogoãe formalno » stlaãiti« v izdelke,

ki so izdelani v skladu s starim Pravilnikom.

14. vpra‰anje:
Revidiralo se je naslednje:
■ Hidrotehniãno poroãilo, ãeprav je bilo Ïe revi-

dirano – recenzirano v idejnem projektu in je v

PGD, PZI priloÏeno samo kot elaborat – dokaz,

da je bilo izdelano (npr. zaradi enostavnej‰e

pridobitve vodnega soglasja),
■ Geolo‰ko geotehniãni elaborat, ãeprav je bil

sestavni del idejnega projekta, ki je v tej fazi bil

revidiran – recenziran in je v PGD, PZI omenjen

in upo‰tevan in ni bil sestavni del PGD, PZI,
■ Regulacijski zidovi – en revident,
■ Prekritje potoka – okvirna konstrukcija – drugi

revident,
■ Cestni del projekta, kjer so bile pripombe tudi

glede osi ceste in nivelete, ãeprav je bila ta

potrjena Ïe v fazi idejnega projekta,
■ Prometna ureditev,
■ Protihrupna za‰ãita – revident, ki sploh nima

revidentskega izpita, pa ga je koordinator

vkljuãil.

Torej skupaj je bilo 7 revidentov samo za grad-

bene naãrte.

Pripombe so, dobi jih projektant. Kaj pa sedaj?

Za revizijo projekta morajo biti pridobljena tudi

vsa soglasja. Torej se projekt praktiãno ne sme

spreminjati, pripombe posameznega revidenta

pa so tak‰ne, da bi to bilo potrebno. To pome-

ni, da bi bilo potrebno soglasja na novo prido-

bivati (izjava projektanta, da so upo‰tevani vsi

pridobljeni projektni pogoji in soglasja).

Torej, tehniãni del projekta bi bilo potrebno

preveriti prej – recenzija projekta, sestanek

recenzijske komisije, zapisnik in potrdilo o

opravljeni recenziji. f
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Ko je potrjen tehniãni del, se lahko zaprosi za

soglasja. Ko so pridobljena, se opravi revizija

projekta (pomeni – nadgradnja recenzije, kar

manjka do opravljene revizije).

To bi bil pravilen postopek, kjer lahko projek-

tant zagovarja svoje re‰itve. Vendarle je pro-

jektant – vodja projekta naãrtoval, koordiniral

in medsebojno usklajeval vse naãrte, ki so

sestavni del projektne dokumentacije. To

pomeni, da je ob veãji zahtevnosti to lahko

trajalo tudi veã mesecev.

V mojem primeru predhodne recenzije ni bilo.

Revident zadevo pregleda in jo razume takoj.

Poda svoje pripombe, ki jih mora projektant

upo‰tevati. Nima pa volje s projektantom ‘pre-

debatirati’ zadeve in poslu‰ati tehtnih razlo-

gov, zakaj tak‰ne re‰itve (v glavnem gre za

tehniãne re‰itve). Ker ni revizijske komisije in

zapisnika, projektant tudi avditoriju (beri: veã

strokovnjakov na enem prostoru – revizijska

komisija) ne more podati odgovorov ali poja-

snil svojega videnja.

Torej lahko samo popravi‰. Na pripombe, s kate-

rimi se ne strinja‰, pa poda‰ odgovore posame-

znim revidentom, npr. z dopisom, saj druge

moÏnosti pravzaprav nima‰. âe se revident ne

strinja, zahteva, da obvezno popravi‰. Hoãe‰,

noãe‰, treba, ni treba, mora‰, drugaãe ni potrdi-

la o opravljeni reviziji.

Kakorkoli, ko uskladi‰ z vsemi revidenti, naj-

veãkrat z vsakim posebej (za ta namen izdelu-

je‰ razne vmesne kopije, ki nikoli niso pravilne,

saj korekcija v risbi narekuje tudi spremembo

popisa del, tehniãnega poroãila, ni pa nujno, da

je usklajena s pripombo drugega revidenta),

potem verjetno dobi‰ potrdilo o opravljeni

reviziji. Pa vendar ti mora revident zopet

zaupati, da bodo vsi izvodi popravljeni, in v

njih vstavi‰ potrdilo. Ali pa dostavi‰ izvode in

to potem uredi koordinator. Ali koordinator

podpi‰e potrdilo v vseh zapeãatenih izvodih?

Tega ‰e ne vem, ker ne vem, kdaj bom do tega

pri‰el.

Odgovor:

S problematiko revizij se je zaãela ukvarjati po-

sebna komisija na IZS, ki bo izdala svoj del

Priroãnika. Okrog va‰e dileme so, kolikor tematiko

poznam (glede na to, da Pravilnik o tem ne govo-

ri), mi‰ljenja razliãna (revizijo narediti pred odda-

jo dokumentacije za pridobitev soglasja ali nare-

diti revizijo po prejetju soglasij). Glede na proce-

dure je mnenje naslednje:

Revizijo v skladu z ZGO-1 in Pravilnikom je potreb-

no narediti Ïe za izdelek, ki smo ga v Priroãniku

IZS imenovali “PGD – za pridobivanje soglasij”. V

kolikor so soglasja pogojena s kak‰nimi pripomba-

mi, ki vplivajo na spremembo re‰itev, ki jih pregle-

duje revident, je potrebno v tistih delih revizijo

ponoviti. Zato naj bi bil koordinator revizije sezna-

njen s soglasji, da bi presodil potrebnost in doloãil

revidente ponovne delne revizije. Koordinator

revizije mora uskladiti tudi morebitne naspro-

tujoãe zahteve posameznih revidentov ter doloãi-

ti, kateri revident bo kaj pregledal. Ker se prever-

jajo bistvene lastnosti objekta (in ne njegova teh-

niãna re‰itev v celoti), je moÏno in vãasih potreb-

no, da doloãi, da kateri od revidentov pogleda tudi

druge naãrte in ne le tistega, za katerega je pri-

marno doloãen.

15. vpra‰anje:
Kak‰no dokumentacijo je potrebno imeti za

investicijsko vzdrÏevanje objektov?

Odgovor:

Investicijska vzdrÏevalna dela so definirana v

toãki 10.2 v 2. ãlenu ZGO. Za investicijska vzdrÏe-

valna dela (tudi za redna vzdrÏevalna dela, toãka

10.1; za vse je znaãilno, da ne spreminjamo izgleda,

vplivov na okolje in zmogljivosti objekta) ni

potrebno iskati gradbenega dovoljenja, torej ni

potrebno imeti PGD. Logiãno pa je, da je za zahtev-

nej‰a dela potrebno imeti PZI in smiselno tudi PID.

ZGO v toãki 10.3 ãlena 2 definira tudi vzdrÏevalna

dela v javno korist (kjer so lahko po posebnem

zakonu ali uredbi definirana dela, pri katerih pa je

dopustna tudi sprememba zmogljivosti). Tako je s

podroãja prenosa, distribucije in proizvodnje v

energetiki, na osnovi Energetskega zakona, v UL

RS, ‰t. 125/04 iz‰la »Uredba o vzdrÏevalnih delih v

javno korist na podroãju energetike«. Ta uredba

uvaja interni »Strokovno tehniãni pregled«, na

katerem se zahteva tudi Izjavo o zanesljivosti

objekta. âeprav ni izrecno napisano, pa se v takih

primerih poleg PZI, po katerem se tako delo izve-

de (gre lahko za kar zahtevna dela), izdela in ob

strokovno tehniãnem pregledu priloÏi tudi PID in

POV.

16. vpra‰anje:
Za nekatere objekte bi morala biti revizija pro-

jektne dokumentacije tudi v PZI. Od PGD se je

spremenila konstrukcija, tako da izraãuni iz

PGD ne veljajo veã (npr.: iz monolitnega smo

‰li v montaÏni objekt). Ali se lahko izvede revi-

zija tudi v PZI?

Odgovor:

Zakon je uvedel revizijo za zahtevne objekte v PGD

in to za zagotovitev bistvenih lastnosti objekta.

Ne predvideva revizije PZI, ki pa jo lahko investitor

naroãi, vendar to ni veã revizija po ZGO. Prav tako

lahko investitor naroãi veãji obseg revizije (npr.

preverjanje ustreznosti tehnolo‰kih re‰itev, pre-

veritev racionalnosti gradnje). Iz va‰ega navede-

nega primera pa izhaja celo, da gre za take spre-

membe, ki zahtevajo najprej dopolnitev PGD,

potem revizijo tega dopolnjenega (spremenjenega

dela) in tudi spremembo gradbenega dovoljenja,

nikakor pa ne revizije PZI.

f
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UGOTOVILI SMO, DA VAS VELIKO ·E VEDNO

NE VE, DA IMAMO NOVE TARIFNE POGOJE ZA

PROJEKTANTSKE STORITVE. 

IZ  DELA KOMISIJ  IN  PROJEKTNIH SKUPIN

Raãunalni‰ki 
program za nove
tarifne pogoje

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

NOVI TARIFNI POGOJI

■ okraj‰ava: TPPS
■ sprejeti na skup‰ãini 16. 3. 2004
■ 16. 3. 2004 prenehal veljati MTP/99
■ dopolnjeni na skup‰ãini 19. 10. 2004
■ objavljeni na www.izs.si/hitre povezave/dobra praksa
■ uporaba priporoãena
■ v teku izdelava raãunalni‰kega programa
■ naãrtujemo predstavitve

S
kup‰ãina IZS jih je sprejela marca 2004 in

dopolnila septembra 2004. Takoj za tem

smo jih objavili na na‰i spletni strani.

Najdete jih na www.izs.si v rubriki »hitre poveza-

ve« pod »dobra praksa«. S sprejemom na skup‰ãini

so marca 2004 tako prenehali veljati stari mini-

malni tarifni pogoji (MTP/99). Uporaba novih

tarifnih pogojev projektantskih storitev (ali kraj‰e

TPPS) je s strani zbornice in njene skup‰ãine pripo-

roãena, saj k novim tarifnim pogojem Vlada Repu-

blike Slovenije ‰e ni dala svojega soglasja.

Besedilo novih tarifnih pogojev je lektorirano in

oblikovano, v teku je izdelava raãunalni‰kega

programa za izraãun vrednosti projektantskih

storitev po TPPS. Kmalu ga prejmemo v testiranje

in predvidevamo, da bo izdan ‰e pred poletjem.

Zatem naãrtujemo predstavitve novih TPPS in

uporabe raãunalni‰kega programa. Upamo, da se

na njih vidimo.

Na podlagi 15. toãke drugega odstavka 110. ãlena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, ‰t. 110/02, 

97/03 – odloãba US, 41/01 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A in 49/04) je skup‰ãina InÏenirske zbornice Slovenije na 

13. seji dne 19. 10. 2004 sprejela

TARIFNE POGOJE PROJEKTANTSKIH STORITEV

I. SPLO·NI DEL

1. ãlen §1

(Namembnost)

(1) Tarifni pogoji projektantskih storitev (v nadaljnjem besedilu TPPS) omogoãajo doloãitev ustreznega,

potrebnega in primernega plaãila za v celoti in kakovostno opravljeno projektantsko storitev ter ‰ãitijo

interese investitorja pred pretiranimi zahtevki projektanta in projektanta pred neurejenim delovanjem trga

storitev in pretiranimi zahtevami naroãnikov.



TUDI LETOS SE BO INÎENIRSKA ZBORNICA

SLOVENIJE UDELEÎILA SEJMA MEGRA, KI

BO POTEKAL OD 5. DO 9. APRILA 2005 V

GORNJI RADGONI. V LANSKEM LETU JE

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE PRVIâ

AKTIVNO SODELOVALA NA SEJMU Z

INFORMACIJSKO PISARNO, KI BO TUDI

LETOS NA VOLJO VES âAS SEJMA IN

KATERE NAMEN JE PREDSTAVITI TRENUTNE

IN STALNE DEJAVNOSTI TER POSLANSTVO

ZBORNICE.

N
a leto‰njem sejmu bomo nadaljevali z

aktivnostmi in predstavitvijo slogana »DVI-

GUJEMO GRADBENO KULTURO«, ki smo ga

prviã predstavili ravno na lanskem sejmu Megra. V

»dvigovanju gradbene kulture« ste se kot obisko-

valci na‰ega razstavnega prostora lahko preizku-

sili v lanskem letu.

S sloganom »Dvigovanje gradbene kulture« Ïeli-

mo opozoriti na pomembno poslanstvo InÏenirske

zbornice Slovenije in njenih ãlanov – to je skrb za

kakovostno in korektno naãrtovanje in izvajanje

gradbenih del. 

Na na‰em razstavnem prostoru – informacijski

pisarni – boste lahko dobili informacije o opravlja-

nju strokovnih izpitov, o vpisu v imenik poobla‰ãe-

nih inÏenirjev, o vpisu v seznam projektivnih in

geodetskih podjetij, ki ga vodimo na zbornici, o

Priroãniku za pripravo projektne in tehniãne doku-

mentacije, o novih Tarifnih pogojih za projektant-

ske storitve in pripravi raãunalni‰kega programa

za izraãun vrednosti projektantskih storitev, o

novih Tarifnih pogojih za geodetske storitve, o

mednarodnem delovanju InÏenirske zbornice

Slovenije v Evropskem svetu inÏenirskih zbornic –

ECEC, o delovanju regijske pisarne Maribor, o izo-

braÏevalnih oblikah, ki bodo letos potekale na

zbornici ter drugih aktivnostih.

V sklopu sejma bo potekal tudi strokovni program.

Tako je ãetrtek 7. 4. 2005 DAN GRADBENIH INÎE-

NIRJEV IN ARHITEKTOV ter DAN STANOVANJSKE

GRADNJE. 

Odloãili smo se, da na ta dan pripravimo predsta-

vitev InÏenirske zbornice Slovenije, v okviru kate-

re bomo predstavili:
■ Dejavnost InÏenirske zbornice Slovenije, predse-

dnik mag. ârtomir Remec, univ.dipl.inÏ.grad.,
■ Priroãnik za pripravo projektne in tehniãne

dokumentacije, g. Ivan Leban, univ.dipl.inÏ.el.,
■ Tarifne pogoje za projektantske storitve, g.

Franc Peãovnik, univ.dipl.inÏ.str.

Predstavitev bo potekala dne 7. 4. 2005 od

13.00 do 15.00 ure v dvorani 2 Pomurskega

sejma. 

SEJEM MEGRA 2005
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Informacijska pisarna InÏenirske
zbornice Slovenije na sejmu
MEGRA 2005

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Informacijska pisarna IZS na Sejmu Megra, april 2004.
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V A B I L O
Vabimo Vas, da nas v ãasu 18. mednarodnega sejma

gradbeni‰tva in gradbenih materialov

SEJEM MEGRA 2005

od 5. do 9. aprila 2005 v Gornji Radgoni

obi‰ãete na na‰em razstavnem prostoru – 
INFORMACIJSKI PISARNI 

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

in se v ãetrtek 7. 4. 2005 
ob 13:00 uri v dvorani 2 udeleÏite

PREDSTAVITVE INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.

Program predstavitve:

Dejavnost InÏenirske zbornice Slovenije

Priroãnik za pripravo projektne in tehniãne
dokumentacije

Novi Tarifni pogoji za projektantske storitve

Veseli bomo va‰ega obiska.

Dvigovanje gradbene kulture lansko leto.

Prijave za udeleÏbo na predstavitvi po‰ljite na elektronski naslov

petra.kavcic@izs.si. Veã informacij lahko dobite tudi na telefon-

ski ‰tevilki 01/547 33 17, ga. Petra Kavãiã. UdeleÏba na predsta-

vitvi je brezplaãna.

Glede na zgoraj navedene novosti, ki jih ni malo, Vas torej vabimo, da se

nam pridruÏite na SEJMU MEGRA 2005. Veseli bomo Va‰ega obiska.



V LETU 2004 SE JE KOMISIJA ZA OCENO

VLOG PRI IZS OZIROMA KOMISIJA ZA VPIS V

IMENIK SESTALA DVANAJSTKRAT. 

K
omisija za oceno vlog se je v letu 2004

sestala devetkrat, sklepe komisije pa je

potrdil ‰e Upravni odbor InÏenirske zborni-

ce Slovenije. Komisijo so sestavljali predsednik

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

ne sekcije arhitektov oz. ZAPS), Zoran Kraigher

(ãlan Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev), Mar-

jetka Saje (ãlanica Matiãne sekcije gradbenih inÏe-

nirjev), Anton Grilj (ãlan Matiãne sekcije elektroin-

Ïenirjev), Borut Zule (ãlan Matiãne sekcije tehnolo-

gov in drugih inÏenirjev), mag. Andrej Nose (ãlan

Matiãne sekcije tehnologov in drugih inÏenirjev),

mag. Darko Tanko (ãlan Matiãne sekcije geodetov),

Simon Dernov‰ek (ãlan Matiãne sekcije geodetov),

Simona Markiã (ãlanica Matiãne sekcije rudarske

in geotehnolo‰ke stroke) in Ljubomir Beriã (ãlan

Matiãne sekcije rudarske in geotehnolo‰ke stro-

ke).

V oktobru je priãela o vpisih in izbrisih iz imenika

odloãati komisija za vpis v imenik. Na podlagi

Zakona o graditvi objektov je bila na skup‰ãini

zbornice 19. 10. 2004 izvoljena ‰estãlanska omenje-

na komisija. Na prvi seji komisije za vpis v imenik v

oktobru se je komisija konstituirala in izvolila

predsednika. V letu 2004 je imela tri seje, na kate-

rih je obravnavala vloge za vpis v imenik in izbris

iz njega. 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.

V obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 je bilo dva-

najst sej komisije za oceno vlog oziroma komisije

za vpis v imenik, ki so obravnavale vloge za vpis v

zbornico. V navedenem obdobju so bile opravljene

naslednje naloge:
■ v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev se je vpisalo

385 inÏenirjev,
■ iz imenika poobla‰ãenih inÏenirjev se je izpisa-

lo na lastno zahtevo 110 inÏenirjev,
■ 51 inÏenirjev je vloÏilo vlogo za mirovanje

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

poobla‰ãenih inÏenirjev, ker niso izpolnjevali

pogojev za vpis,
■ 56 inÏenirjem je bil zavrnjen oziroma zavrÏen

vpis v imenik poobla‰ãenih inÏenirjev, 
■ komisija je obravnavala 77 vlog za odpis ter-

jatev,
■ 237 poobla‰ãenih inÏenirjev je podalo zahtevo

za raz‰iritev pooblastila,
■ na komisiji za oceno vlog je bilo obravnavano

109 vlog zaradi sprememb vpisa v imenik

poobla‰ãenih inÏenirjev, 
■ naroãenih je bilo 385 osebnih ‰tampiljk in 6600

izkaznic za inÏenirje, 
■ v skladu z ZUP je bilo opravljeno 36 zasli‰anj

inÏenirjev in tehnikov, katerim je bila vloga za

vpis zavrnjena.

SLUÎBE IZS
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Vpisi v imenik v letu 2004

Renata GOMBOC, inÏ.mat.
Evidenãna sluÏba IZS

Statistiãni podatki vpisa v imenik ter sprememb v letu 2004

Vpis v imenik Vloge za 
poobla‰ãenih Izbris odpis vloge Zavrnjene Raz‰iritev Druge

Datum UO inÏenirjev Mirovanje iz IZS terjatev vloge pooblastila spremembe Skupaj

28. 1. 2004 38 12 32 8 8 0 4 102

26. 2. 2004 61 11 15 2 7 0 13 108

18. 3. 2004 25 6 5 0 1 0 1 38

22. 4. 2004 59 3 7 5 6 2 18 100

20. 5. 2004 27 3 5 1 1 0 12 49

17. 6. 2004 35 0 14 20 6 70 11 155

22. 7. 2004 32 5 8 13 5 79 8 150

26. 8. 2004 23 4 3 6 10 11 11 68

30. 9. 2004 33 2 2 5 1 16 8 67

28. 10. 2004 22 1 5 7 1 23 11 70

16. 11. 2004 13 1 2 6 4 6 7 39

14. 12. 2004 17 3 12 4 6 30 5 77

SKUPAJ 385 51 110 77 56 237 109 1023

Tabela: Pregled vpisa novih ãlanov, izbrisov in mirovanja v letu 2004

Matiãna sekcija Vpis MIROVANJE IZBRIS

MSA 73 12 5

MSG 115 13 28

MSS 72 5 20

MSE 65 13 48

MST 37 5 8

MSRG 6 2 0

MSGeo 17 1 1

SKUPAJ 385 51 110

Tabela: Pregled vpisa in sprememb po matiãnih sekcijah v
letu 2004
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V
letu 2004 je bilo sklicanih pet sej Komisije

za strokovne izpite (Izpitni odbor) pri InÏe-

nirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: KSI).

Sestava komisije je ostala enaka kot v letu 2003. V

mesecu oktobru 2004 so bile vse naloge in obve-

znosti organiziranja strokovnih izpitov v skladu z

javnim pooblastilom za podroãje arhitekture, kra-

jinske arhitekture in prostorskega naãrtovanja pre-

nesene na Komisijo za strokovne izpite na Zbornico

za arhitekturo in prostor.

Glavne aktivnosti Komisije za strokovne izpite v

letu 2004 so bile:

1. priprava postopkov za opravljanje osnovnih in

dopolnilnih strokovnih izpitov,

2. izvajanje dopolnilnih strokovnih izpitov za revi-

diranje,

3. izvajanje dopolnilnih strokovnih izpitov po ZGO-C,

4. imenovanje novih ãlanov izpitnih komisij,

5. noveliranje programov,

6. re‰evanje pritoÏb ãlanov IZS na odloãbe.

1. Pripravljeni so bili podrobni postopki za oprav-

ljanje osnovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov

v skladu z novim Pravilnikom o strokovnih izpitih

s podroãja opravljanja inÏenirskih storitev (UL RS

‰t. 124/03). Ob spremembah Pravilnika o strokov-

nih izpitih je bilo za vse mentorje in izpra‰evalce

organizirano izobraÏevanje.

2. Posebno pozornost je KSI v sodelovanju z matiã-

nimi sekcijami posvetila pripravi predlogov in

imenovanjem ãlanov novih izpitnih komisij posa-

meznih strok za revidiranje. Izdelan je bil zelo

podroben postopek (vsebinsko in terminsko) za

opravljanje dopolnilnega izpita za revidiranje.

Konec meseca marca so izpitne komisije posa-

meznih strok zaãele izvajati dopolnilne izpite za

revidiranje. 

3. Posebno pozornost je KSI posvetila tudi izvajanju

dopolnilnih izpitov po ZGO-C za kandidate, ki so

bili vpisani v poseben imenik odgovornih projek-

tantov po ZGO-C, kajti njihov rok za opravljanje

teh izpitov se bo iztekel v letu 2005, o ãemer

smo jih letos Ïe drugiã obvestili in pozvali, da

pristopijo k strokovnemu izpitu. Dokonãana je

bila izdelava izpitnega programa za kemijsko

tehnolo‰ko stroko. Tudi v letu 2004 udeleÏba na

razpisanih izpitnih rokih ni bila velika glede na

‰tevilo tehnikov in inÏenirjev, vpisanih v posebni

imenik odgovornih projektantov.

4. V letu 2004 so bile na predlog KSI imenovane in s

strani ministra potrjene nove izpitne komisije za

odgovorno revidiranje. Prav tako so bili imeno-

vani nekateri novi ãlani izpitnih komisij za osnov-

ne in dopolnilne strokovne izpite.

5. V oktobru, novembru in decembru so predsedni-

ki posameznih strokovnih komisij skupaj s svoji-

mi ãlani pristopili k pripravi novih in aÏuriranju

obstojeãih seznamov strokovne literature in

predpisov ter jih dokonãali konec decembra. 

6. Predsednik KSI je v tem letu obravnaval ‰est pri-

toÏb ãlanov IZS na odloãbe, ki jih je izdala SluÏba

za strokovne izpite pri IZS. Vse pritoÏbe so bile

kot neutemeljene, v skladu s Pravilnikom, zavr-

njene.

V letu 2004 je opravljalo strokovni izpit 551 kandi-

datov in popravni izpit 119 kandidatov. V prilogi

poroãila je statistika opravljenih strokovnih izpitov. 

SLUÎBE IZS

Opravljanje strokovnih
izpitov v letu 2004

Renata GOMBOC, inÏ.mat.
Za sluÏbo za strokovne izpite

Statistika opravljanja strokovnih izpitov 4. 1. 2005

Stroka opravljali opravili neuspe‰ni popravlja popravni izpit uspe‰ni neuspe‰ni

Arhitektura 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0

Telekomun. ZGO-C 4 4 100% 0 0% 0 0% 4 2 50% 2 50%

Telekomunikacije 23 16 70% 1 4% 6 26% 8 7 88% 1 13%

Elektroteh. ZGO-C 36 22 61% 5 14% 9 25% 16 10 63% 6 38%

Elektroteh. 72 56 78% 7 10% 9 13% 17 14 82% 3 18%

Geodezija 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Gradbeni‰tvo 199 162 81% 5 3% 32 16% 56 53 93% 4 7%

Gradbeni‰tvo ZGO-C 27 16 59% 6 22% 5 19% 7 7 100% 0 0%

Kemijska tehnologija 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Kemijska tehnol. ZGO-C 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Krajinska arhitektura 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Metalurgija 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

PoÏarna varnost 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Rudarska in geotehnol. 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Sanitarno inÏ. 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Strojna ZGO-C 24 24 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

Strojna 100 88 88% 8 8% 4 4% 11 11 100% 0 0%

Varstvo pri delu 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

551 453 82% 33 6% 65 12% 119 103 87% 16 13%



V LANSKI ·TEVILKI GLASILA NOVO V IZS

SMO ZAPISALI, DA SI SLOVENSKI INÎENIRJI

NA MADÎARSKEM ZAENKRAT ·E NE MOREJO

PRIDOBITI POOBLASTILA ZA DELO NA

PODROâJU GRADITVE OBJEKTOV, SAJ

MADÎARSKA DO VSTOPA V EU 1. MAJA 2005,

TAKO KOT TUDI POLJSKA, ·E NI

PRILAGODILA SVOJE ZAKONODAJE.

PREDSTAVNIKI MADÎARSKE INÎENIRSKE

ZBORNICE SO NAS OKTOBRA 2004

OBVESTILI, DA JE PROBLEM ODPRAVLJEN IN

DA JE VPIS SLOVENSKIH INÎENIRJEV V

MADÎARSKO INÎENIRSKO ZBORNICO MOGOâ.

Kdo potrebuje pooblastilo in pogoji zanj

Na MadÏarskem si morajo inÏenirji, ki Ïelijo oprav-

ljati storitve projektiranja, ki so predmet postopka

za pridobitev gradbenega dovoljenja, in inÏenirji,

ki Ïelijo opravljati storitve izdajanja ekspertnih

mnenj in nasvetov, pridobiti pooblastilo za projek-

tiranje oziroma pooblastilo za izdelavo ekspertnih

mnenj. Pogoji za pridobitev pooblastila so ãlan-

stvo v MadÏarski inÏenirski zbornici, plaãana ãla-

narina ter licenca, ki jo izda MadÏarska inÏenirska

zbornica na osnovi vpisa v zborniãni register pro-

jektantov in ekspertov.

Kje se pridobi pooblastilo?

Vpis v zbornico in podelitev pooblastila EU inÏenir-

jem opravlja MadÏarska inÏenirska zbornica v ti.

enotnem postopku. Del postopka se izvr‰i na zbor-

nici, del pa na pristojnem ministrstvu (za notranje

zadeve). Zbornica odloãi o vpisu in podelitvi po-

oblastila na podlagi dokazila o drÏavljanstvu,

dokumentov, ki jih predloÏi kandidat zbornici,

vloge, ki jo predloÏi kandidat ministrstvu in na

podlagi stali‰ãa ministrstva. Stali‰ãe ministrstva

je dokonãno in ga zbornica ne more spremeniti.

Obvezna uporaba madÏar‰ãine in spo‰tovanje

etiãnega kodeksa

InÏenir je pri izvajanju vseh inÏenirskih storitev

dolÏan uporabljati madÏarski jezik, t.j. pri projekti-

ranju, svetovanju, nadalje v poroãilih in dokumen-

taciji za uporabo na MadÏarskem. DolÏan je tudi

upo‰tevati etiãni kodeks MadÏarske inÏenirske

zbornice.

Veã informacij

EU inÏenirji lahko dobijo veã informacij na sedeÏu

deÏelne inÏenirske zbornice: Budapest and Pest

County Chamber of Engineers: Dr. Ferenc Ronkay

(po‰tni naslov: H-1094 Budapest, Angyal u. 1-3,

telefon: (36)-1-455-88-65, e-naslov: rf@mmk.hu ).

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujem pooblastili

»projektant« in »ekspert«.

Pooblastilo za projektanta
Projektantske storitve so predmet pooblastila

in ãlanstva v MadÏarski inÏenirski zbornici

Projekte za vsak objekt, ki se gradi na MadÏar-

skem, mora izdelati odgovorni projektant, ki je

registriran ãlan lokalne izpostave zbornice in ima

pridobljeno pooblastilo MadÏarske inÏenirske

zbornice za specifiãno podroãje stroke, ki mu

dovoljuje projektiranje objektov doloãene velikos-

ti in zahtevnosti. InÏenirji s pooblastilom so razvi-

dni iz seznama odgovornih projektantov MadÏarske

inÏenirske zbornice, ki je dostopen vsem zaintere-

siranim na spletni strani zbornice www.mmk.hu.

Pravni osebi je prepovedano nuditi projektantske

storitve, ãe nimajo vsi odgovorni projektanti dolo-

ãenega projekta pridobljenega pooblastila Mad-

Ïarske inÏenirske zbornice za ustrezno podroãje

stroke.

Odgovorni projektant je finanãno in pravno odgo-

voren za naãrte, ki jih je izdelal in podpisal, nada-

lje tudi za delo vseh asistentov, ki so sodelovali

pri projektu.

Uprava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

preveri pooblastilo projektanta. Izdajo dovoljenja

uprava zavrne v primeru, da ugotovi nelegalnost

projektiranja. MadÏarska inÏenirska zbornica nad-

zira projektantska pooblastila in priãne z disciplin-

skim postopkom proti fiziãnim in pravnim osebam,

ki so izvajale projektantske storitve brez poobla-

stil.

Relevantna zakonodaja
■ Zakon LXXVIII/1997 o oblikovanju in za‰ãiti

grajenega okolja,
■ Zakon LVIII/1996 o strokovnih zbornicah inÏe-

nirjev in arhitektov projektantov in ekspertov,
■ Zakon C/2001 o medsebojnem priznavanju

poklicnih kvalifikacij in certifikatov v EU,
■ Pravilnik 157/1997 (IX.26) o splo‰nih pravilih za

podelitev pooblastila za arhitekturno-inÏenir-

sko projektiranje.

Natanãnej‰a navodila za podelitev pooblastila za

doloãeno podroãje so podrobneje doloãena v

SLUÎBE IZS
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Kriteriji za pridobitev pooblastila
za projektanta in eksperta na
MadÏarskem

mag. Barbara ·KRABA, univ.dipl.inÏ.grad.
Generalna sekretarka IZS
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Navodilih ministra. Poglavje III registra projektan-

tov MadÏarske inÏenirske zbornice vsebuje naslo-

ve teh Navodil in projektantova pooblastila.

Podroãja projektiranja s pooblastilom MadÏar-

ske inÏenirske zbornice
■ Kmetijsko inÏenirstvo
■ Gradbeni materiali
■ InÏenirsko rudarstvo in temeljenje
■ Bio-inÏeniring
■ Tehnologije varovanja
■ Tehnologije ravnanja s surovinami in odpadnim

materialom
■ Sanitarno inÏenirstvo
■ Energetsko inÏenirstvo
■ Gradbeno inÏenirstvo
■ Lesarsko inÏenirstvo
■ Nadzor procesov
■ Geodezija
■ Geodezija in GIS
■ Pojasnjevanje katastra
■ Strojno inÏenirstvo
■ Jeklore‰tvo
■ Okoljsko inÏenirstvo
■ Transportno inÏenirstvo
■ Lahka industrija
■ InÏenirska geologija
■ InÏenirstvo nafte in plina
■ ElektroinÏenirstvo
■ Kemijsko inÏenirstvo

Faze projektiranja, rezervirane za poobla‰ãe-

ne inÏenirje odgovorne projektante

Arhitekturno inÏenirsko projektiranje: vse faze

projektne dokumentacije od projekta za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja do konstrukcijskih risb.

Faze projektiranja in bistvene zahteve dokumen-

tacije so doloãene v Navodilih o bistvenih zahte-

vah.

Aktivnosti, ki obãasno spremljajo arhitekturno-
inÏenirsko projektiranje: 
■ izdelava idejnega projekta, ‰tudije variant, ‰tu-

dije upraviãenosti (feasibility study), ‰tudije

investicijskega programa, geotehniãne raziska-

ve in poroãilo, nadzor nad gradnjo.

Kategorije projektantov in relevantna poobla-

stila

Projektanti doloãenega podroãja so razvr‰ãeni v

dve kategoriji, in sicer odvisno od njihovih kvalifi-

kacij in strokovnega znanja:

Projektant kategorije A (vodilni projektant): je

poobla‰ãen za izvajanje vseh projektantskih aktiv-

nosti na svojem specifiãnem podroãju.

Projektant kategorije B (projektant): je poobla-

‰ãen za projektiranje naãrtov s seznama v Navodi-

lu, ki nadalje doloãa pravila pooblastila. Projek-

tanti z niÏjo stopnjo kvalifikacije lahko projektira-

jo na lastno odgovornost enostavnej‰e objekte z

niÏjo stopnjo zahtevnosti.

Kriteriji (kvalifikacija, akademska izobrazba: mag.

ali inÏ., nadalje predpisana dolÏina praktiãnih izku-

‰enj pri projektiranju), na osnovi katerih MadÏar-

ska inÏenirska zbornica podeli kategorijo »A« ali

kategorijo »B«, so doloãeni v Navodilih s pogoji za

dodelitev pooblastila.

Pogoji za pridobitev pooblastila za odgovorne-

ga projektanta

MadÏarski drÏavljani, drÏavljani tretjih drÏav z do-

voljenjem za bivanje in drÏavljani EU z namenom

bivanja na MadÏarskem iz ekonomskega razloga,

lahko opravljajo dejavnost projektiranja, ki je pred-

met pooblastila, ãe izpolnjujejo naslednje pogoje:
■ ãlanstvo v inÏenirski zbornici v drÏavi stalnega

prebivali‰ãa,
■ v primeru stalnega bivali‰ãa izven MadÏarske

tudi ãlanstvo v Budapest and Pest County

Chamber of Engineers,
■ izpolnjevanje profesionalnih pogojev: diploma

visoke strokovne ‰ole in projektantska praksa

po pridobitvi izobrazbe v trajanju, kot ga dolo-

ãa zakonodaja (detajlne informacije o pogojih

najdete na www.mmk.hu pod »HCE Rules for

Judging Membership and Entitlement

Applications«),
■ opravljen strokovni izpit oziroma oprostitev

opravljanja strokovnega izpita,
■ vpis (na podlagi vloge) v register projektantov

pri MadÏarski inÏenirski zbornici.

Pooblastila, za katera lahko zaprosite, so doloãena z

zakonodajo. Za najnovej‰a zakonska doloãila lahko

stopite v stik z MadÏarsko inÏenirsko zbornico.

Vlagatelj z visoko izobrazbo netehniãne smeri

Vlagatelj z visoko izobrazbo netehniãne smeri

(fizik, kemik, matematik, biolog, agronom, …) se

lahko vpi‰e v zbornico in pridobi pooblastilo, ãe

deluje na tipiãnem podroãju »tehniãnega inÏenir-

stva« (npr. akustika, za‰ãita okolja, kemija, ipd.). V

primeru dvoma se o tem, ali se tak‰nemu kandida-

tu podeli pooblastilo ali ne, konzultira pristojno

strokovno sekcijo. V primeru zavrnitve podelitve

pooblastila se vplaãanih stro‰kov registracije ne

vrne.

Ustrezne delovne izku‰nje

Za ustrezne delovne izku‰nje se prizna arhitektur-

no oziroma tehniãno projektiranje, pouãevanje

tehniãnih predmetov na visoki ‰oli in aktivnosti na

oz. v povezavi s podroãjem stroke, doloãenem v

relevantnih predpisih, pri ãemer se ‰tejejo le

izku‰nje, pridobljene po pridobljeni visoki izobra-

zbi.

Delovne izku‰nje se prizna, ãe so bile pridobljene

na MadÏarskem pod vodstvom kvalificiranega in

poobla‰ãenega projektanta kategorije »A«, ki kan-

didatu potrdi delovne izku‰nje. Delovne izku‰nje,

pridobljene v tujini, se prizna, ãe kandidat v

postopku opravljanja strokovnega izpita uspe

dokazati/prikazati, da njegove izku‰nje ustrezajo

aktivnostim, za katere je na MadÏarskem potrebno

pooblastilo, za katerega kandidat prosi.

V ãasu pridobivanja potrebnih delovnih izku‰enj

za pridobitev pooblastila za projektanta se mora

projektant kategorije »B« seznaniti z delom, pro-

jektant kategorije »A« pa z veãino naslednjih

podroãij:
■ z glavnimi tehniãnimi smernicami in standardi,

ki se nana‰ajo na njegovo podroãje stroke,
■ z zakonodajo, ki jo bo uporabljal pri svojem

delu,
■ s standardi materialov, naãrtov in tehniãnih

sistemov,
■ z osnovnimi vidiki in kriteriji praktiãnosti/upo-

rabnosti naãrtov, f
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■ s svetovalnim inÏenirstvom, postopki konzulta-

cij in pridobivanja dovoljenj,
■ z obiãajnimi vidiki in zahtevami projektantov

drugih strok na projektu, ki so obiãajno zado-

voljni s svojim delom na projektu.

Potrebna dolÏina delovnih izku‰enj
■ konstruktiva, graditev, dvigala in premiãne sto-

pnice, elektriãna energija za stavbe, geotehni-

ka, temeljenje, geodezija:

Kategorija »A« Kategorija »B«

MSc (mag.) 6 let 2 leti

BSc (dipl. inÏ.) 10 let 5 let

■ hidravliãni objekti, komunikacijski objekti, tran-

sportni objekti:

Kategorija »A« Kategorija »B«

MSc (mag.) 5 let 2 leti

BSc (dipl. inÏ.) 10 let 5 let

■ toplotni in elektriãni energetski objekti:

Kategorija »A« Kategorija »B«

MSc (mag.) 5 let 3 leta

BSc (dipl. inÏ.) 8 let 5 let
■ rudarstvo:

Posebni projektant

MSc (mag.) 3 leta

BSc (dipl. inÏ.) 5 let

Vloga za vpis in pridobitev pooblastila »pro-

jektant«

Vlogo je potrebno oddati lokalni pristojni inÏenir-

ski zbornici in ji priloÏiti naslednje dokumente:
■ osebne podatke, ki so potrebni za identifikacijo

posameznika ter vnos v register ãlanov zborni-

ce,
■ specifikacijo podroãja projektiranja, za katere-

ga je vlagatelj kvalificiran in/ali za katerega

prosi,
■ original ali overjeno kopijo dokumenta o kvali-

ficiranosti; ãe je vlagatelj drÏavljan EU, zado‰ãa

potrdilo o dovoljenju za opravljanje projektant-

skih storitev v drÏavi stalnega prebivali‰ãa, ki

ga pisno potrdi pristojna strokovna zbornica ali

ustrezna poobla‰ãena organizacija v drÏavi

stalnega prebivali‰ãa,
■ dokazilo o nekaznovanju, ki ni starej‰e od treh

mesecev,
■ dokaz o plaãilu stro‰kov vnosa v register, vpis-

nine v zbornico in ãlanarine za prvo leto,
■ potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali

prijavo k strokovnem izpitu, skupaj z dokazilom

o plaãilu stro‰kov strokovnega izpita.

Zgoraj navedene podatke je potrebno vnesti v

vlogo za vpis v ãlanstvo zbornice in v vlogo za pri-

dobitev pooblastila. Obrazce najdete tudi na splet-

nih straneh zbornice (www.mmk.hu).

O odloãitvi obvesti vlagatelja lokalna zbornica. V

obvestilu o sprejemu prejme vlagatelj registracij-

sko ‰tevilko projektanta in navedbo specifiãnih

podroãij projektiranja, za katera je vlagatelj prido-

bil pooblastilo/a.

Vnos v register projektantov velja za ãlane zborni-

ce za obdobje petih let, pri ãemer je pooblastilo

veljavno le za tista leta, za katera je plaãana ãla-

narina. Veljavnost se lahko obnovi skladno z zako-

nodajo, sicer se izteãe.

Pooblastilo za eksperta
Storitve »eksperta« so predmet pooblastila in

ãlanstva v MadÏarski inÏenirski zbornici

Naziv »inÏenir ekspert« je na MadÏarskem rezer-

viran za fiziãne osebe. InÏenir ekspert je poobla-

‰ãen za izdelavo ekspertnega/strokovnega poroãi-

la s podroãja inÏenirstva. Pravnim osebam je izda-

ja ekspertnih/strokovnih poroãil prepovedana,

razen ãe so jih napisali in podpisali odgovorni

eksperti s pooblastilom za doloãeno podroãje

stroke.

Oseba s pooblastilom mora:
■ biti ãlan MadÏarske inÏenirske zbornice s

plaãano ãlanarino za tekoãe leto,
■ imeti pooblastilo MadÏarske inÏenirske zborni-

ce za opravljanje storitev,
■ biti na teh osnovah vpisana v register eksper-

tov pri MadÏarski inÏenirski zbornici.

Relevantna zakonodaja
■ Poleg zakonodaje, navedene pri »pooblastilu za

projektanta«, je relevanten ‰e Pravilnik 24/1971

(VI.8) o ekspertnih storitvah.

Detajlna navodila za podelitev pooblastila za dolo-

ãeno podroãje so podrobneje doloãena v Navodilih

ministra. Poglavje V registra projektantov in

ekspertov MadÏarske inÏenirske zbornice vsebuje

naslove teh Navodil in pooblastila eksperta.

Podroãja ekspertnih storitev s pooblastilom

MadÏarske inÏenirske zbornice

So identiãna podroãjem, ki veljajo za projektiranje.

Pogoji za pridobitev pooblastila za eksperta

So identiãni pogojem za pridobitev pooblastila za

odgovornega projektanta. Pogoj vpisa v register

projektantov zamenjuje pogoj vpisa v register

ekspertov pri MadÏarski inÏenirski zbornici.

Ustrezne delovne izku‰nje

V ãasu pridobivanja potrebnih delovnih izku‰enj

za pridobitev pooblastila mora posameznik prido-

biti izku‰nje z naslednjih podroãij:
■ poznavanje zakonodaje, tehniãnih standardov

in specifikacij, ki jih bo uporabljal pri svojem

delu,
■ stalno izpopolnjevanje znanja, visok nivo

poznavanja teorij in njihovih praktiãnih uporab

na podroãju svojega delovanja,
■ seznanjenost z izku‰njami, pridobljenimi pri

obiãajnih re‰itvah, viri napak in njihovimi oce-

nami,
■ seznanjenost z metodami testiranja in preiskav

na podroãju svojega delovanja,
■ seznanjenost z vsaj osnovnimi koncepti speci-

fiãnih podroãij ali disciplin, stalno povezanih s

podroãjem ekspertnega delovanja,
■ sposobnost jasnega izraÏanja svojega mnenja.

Delovne ekspertne izku‰nje se prizna, ãe so bile

pridobljene pod pokroviteljstvom poobla‰ãenega

ãlana zbornice. Pri priznavanju izku‰enj se upo‰-

teva tudi raziskovalno delo na doloãenem podroã-

ju, objave v strokovni literaturi, izku‰nje, pridob-

ljene pri testiranju in pouãevanju, druga inÏenir-

ska dejavnost, ki je pripomogla k bolj‰emu razu-

mevanju podroãja, za katerega se prosi za poobla-

stilo.

Potrebna dolÏina ekspertnih izku‰enj

V veãini primerov med 8 (MSc) in 10 let (BSc).

Vloga za vpis in pridobitev pooblastila

»ekspert«

Je identiãna vlogi za pridobitev pooblastila za

»projektanta«. Namesto specifikacije podroãja

projektiranja vlagatelj specificira podroãje eksper-

tiz. V obvestilu o sprejemu prejme vlagatelj regi-

stracijsko ‰tevilko eksperta in navedbo specifiãnih

podroãij dejavnosti izdelave ekspertnih mnenj, za

katera je vlagatelj pridobil pooblastilo/a.

f

SLUÎBE IZS
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Dan inÏenirjev
Sa‰ke inÏenirske
zbornice

13. dan
Bavarske
inÏenirske
zbornice

Kraj prireditve:

MÜNCHEN

âas prireditve:

20. do 21. januar 2005

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC,

univ.dipl.inÏ.grad. in predsednik UO Matiãne

sekcije rudarjev in geotehnologov, dr. Îeljko

VUKELIâ, univ.dipl.inÏ.rud. in geotehnol.

Kratek opis dogajanja/sprejeti
sklepi ali usmeritve:
UdeleÏila sva se 13. dneva BAVARSKE INÎENIR-

SKE ZBORNICE, ki je bil namenjen »TRAJNOSTNI

GRADNJI.« Obravnavane teme na dnevu Bavarske

zbornice so bile izjemno zanimive in v kontek-

stu sorodne problematike, ki jo sreãujemo tudi v

Sloveniji. Ob prireditvi so odprli nove prostore

BAVARSKE INÎENIRSKE ZBORNICE v Münchnu. Na

delovnem sestanku smo se dogovorili za tvorno

sodelovanje na podroãju izobraÏevanja. Oboje-

stransko smo predlagali izmenjavo izobraÏeval-

nih tem in izmenjavo predavateljev. Dogovor-

jeno je bilo, da nas v marcu 2005 obi‰ãe delega-

cija BAVARSKE INÎENIRSKE ZBORNICE in da sku-

paj pripravimo in opredelimo vsebino nadaljnje-

ga sodelovanja na podroãju izobraÏevanja med

zbornicami.

Kraj prireditve:

DRESDEN

âas prireditve:

14. januar 2005

Kratek opis dogajanja/sprejeti
sklepi ali usmeritve:
14. januarja je v Dresdnu potekal dan inÏenirjev

Sa‰ke inÏenirske zbornice. UdeleÏba na plenar-

nem delu, ki ga je odprl ministrski predsednik

deÏele Sa‰ke, in na treh v nadaljevanju potekajo-

ãih vzporednih sekcijah je bila izredno visoka, saj

se ga je udeleÏilo preko 300 ljudi iz stroke, dru-

Ïbe in politike. DeÏela Sa‰ka je ena izmed ‰est-

najstih nem‰kih deÏel, za katero je znaãilna

moãna povezava med ‰tevilno inÏenirsko stroko

in drÏavo ter poslediãno moãna vpetost inÏenir-

jev v politiko. Sedemdeset odstotkov ãlanov

parlamenta je po poklicu inÏenirjev, zato se

lahko deÏela Sa‰ka in Sa‰ka inÏenirska zbornica

upraviãeno predstavljata s sloganom »Sa‰ka

deÏela inÏenirjev«. To pa ni edini slogan, ki odra-

Ïa njihovo aktivnost. Drugi so ‰e: Center inovacij

v centralni Evropi, Sa‰ka deÏela transevropskih

mreÏ, Sa‰ka – prostor za inovativne projekte in

Sa‰ka – deÏela za industrijske priloÏnosti. V

deÏelo Sa‰ko, ki s ‰iritvijo Evrope resniãno leÏi v

sredi‰ãu sedanjih in bodoãih transevropskih pro-

metnih (cestnih, Ïelezni‰kih, vodnih) povezav, so

v zadnjih letih svoj razvoj in proizvodnjo preseli-

la ‰tevilna znana evropska podjetja, med njimi

tudi BMW, ki se je s ‰tevilnimi drugimi podjetji –

pri‰leki predstavil na dnevu inÏenirjev v Dresdnu.

Na kratko lahko povzamemo, da se v Nemãiji in

na Sa‰kem zavedajo vrednosti in potenci-

alov znanja, ki ga lahko ponudijo inÏenirji

vseh strok.

UdeleÏenci:

Predsednik IZS mag. ârtomir REMEC,

univ.dipl.inÏ.grad.

Generalna sekretarka mag. Barbara ·KRABA,

univ.dipl.inÏ.grad.



V PRETEKLEM LETU SMO PRIâELI S

·TEVILNIMI AKTIVNOSTMI ZA DVIG

GRADBENE KULTURE V SLOVENIJI. NAMEN

INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE JE, DA SE

SLOGAN »DVIGUJEMO GRADBENO

KULTURO« VPELJE IN ZAKORENINI V VSEH

FAZAH GRADITVE IN INÎENIRSKEGA DELA. LE

OB ZAVEDANJU, KAKO POMEMBNA JE

KAKOVOST NA·EGA PROJEKTIRANJA,

NADZORA, GRADITVE IN INÎENIRSKEGA

SVETOVANJA, LAHKO NAMREâ DOSEÎEMO

CILJ: GRADITI VARâNO IN TRAJNO.

V
mesecu aprilu smo tako prviã z razstav-

nim prostorom sodelovali na sejmu Megra,

kjer smo priãeli z aktivnostmi za dvig grad-

bene kulture. V maju smo organizirali simpozij

»DruÏba – prostor – graditev«, ki je potekal pod

naslovom Ob vstopu Slovenije v EU. 

S predstavitvijo aktivnosti zbornice smo v mesecu

septembru sodelovali na 1. Konferenci slovenskih

arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, ki

jo je organiziral Slovenski svetovni kongres, v

oktobru pa na 7. Kongresu o cestah in prometu –

Veã za obnovo in vzdrÏevanje.

V mesecu oktobru smo organizirali Ïe tradicionalni

– 4. Dan inÏenirjev in arhitektov. Poleg izobraÏeval-

nega dela v dopoldanskem ãasu smo na slovesnem

delu prireditve podelili Nagrade InÏenirske zborni-

ce Slovenije za izjemne inÏenirske doseÏke in

podelili tri nazive ãastni ãlan InÏenirske zbornice

Slovenije. Ob dogodku, ki je potekal v Mariboru,

smo odprli regijsko pisarno v Mariboru. 

V septembru in novembru smo bili soorganizatorji

posvetovanj »Gospodarjenje z odpadki – sloven-

ske izku‰nje z evropsko prakso« in »7. mednaro-

dno posvetovanje o gradnji predorov in podze-

mnih prostorov«.

V letu 2004 smo na sedeÏu zbornice izvedli tudi

veãje ‰tevilo oblik strokovnega izobraÏevanja, ki

so bila usmerjene v aktualne teme in katerih so se

na‰i ãlani lahko udeleÏili brezplaãno.

Aktivno smo delovali v Evropskem svetu inÏenir-

skih zbornic (European Council of Engineers

Chambers – ECEC). Delovanje je bilo usmerjeno

predvsem na podroãji pretoka storitev ter prizna-

nja poklicnih kvalifikacij. Konec novembra je prviã

potekala generalna skup‰ãina krovne organizacije,

katere so se udeleÏili vsi ãlani nacionalnih inÏenir-

skih zbornic in zvez, seveda tudi predstavniki na‰e

zbornice, ter tako zastopali interese slovenskih

inÏenirjev in inÏenirk.

V preteklem letu smo dokonãali izdelavo novih

Tarifnih pogojev za projektantske in geodet-

ske storitve, izdelali smo nov Topografski kljuã

ter Priroãnik InÏenirske zbornice Slovenije za

uporabo Pravilnika o projektni in tehniãni

dokumentaciji. 

V okviru Komisije za informiranje smo izdali tri

‰tevilke glasila Novo v IZS ter zbornik predavanj

simpozija »DruÏba – prostor – graditev« in zbornik

predavanj 4. Dneva inÏenirjev in arhitektov. Sode-

lovali smo tudi pri izdajanju Gradbenega vestnika

in pripravi predpisov in pravilnikov.

Kot se spodobi za uspe‰no leto, ki je za nami, smo

na InÏenirski zbornici Slovenije 21. decembra 2004

pripravili novoletni sprejem v hotelu Mons ter na

tem simboliãnem zakljuãku celoletnih aktivnosti

za dvig gradbene kulture vsem udeleÏencem

podarili za ta namen pripravljene ãelade. 

Povabilu se je odzvalo veliko ãlanov matiãnih sek-

cij in komisij, predstavniki veãjih projektivnih in

geodetskih podjetij in predstavniki ministrstev.

Veselilo nas je, da sta se povabilu odzvala tudi

novi minister za promet mag. Janez BoÏiã in

poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana

Jordan Cizelj.

POROâILA IN  REPORTAÎE
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Na InÏenirski zbornici Slovenije
zakljuãili uspe‰no leto 2004

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Od leve proti desni: predsednik IZS mag. ârtomir Remec, minister za promet mag. Janez BoÏiã, poslanka Evropskega

parlamenta dr. Romana Jordan Cizelj in predsednik Komisije za strokovne izpite pri IZS doc. dr. Janez Reflak.



01/2005 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 47

POROâILA IN  REPORTAÎE 

Podelitev diplom evroinÏenirjem
za leto 2004

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Diplome je podeljeval predsednik NCSI FEANI g. Ivan

Le‰nik (na sliki v sredini) skupaj z ministrom za viso-

ko ‰olstvo, znanost in tehnologijo dr. Juretom

Zupanom (na sliki desno) in predsednikom

Slovenske inÏenirske zveze prof. dr. Baldomirjem

Zajcem (na sliki levo).

Od levo proti desni: predsednik IZS mag. ârtomir Remec, dekanica NTF dr. Marija Goren‰ek,

minister dr. Jure Zupan in predsednik SIZ dr. Baldomir Zajc.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec (levo) in minister za visoko ‰olstvo, znanost in

tehnologijo dr. Jure Zupan.

SLOVENSKA INÎENIRSKA ZVEZA IN SLOVENSKI

NACIONALNI KOMITE FEANI STA 2. FEBRUAR-

JA 2005 SVEâANO PODELILA DIPLOME ENAIN-

TRIDESETIM PRIZNANIM IN REGISTRIRANIM

EVROINÎENIRJEM, KI SO SI NAZIV PRIDOBILI V

LETU 2004, OD TEGA JIH JE 16 âLANOV

MATIâNE SEKCIJE RUDARJEV IN GEOTEHNO-

LOGOV. TAKO JE V SLOVENIJI REGISTRIRANIH

SKUPAJ 92 TEHNI·KIH STROKOVNJAKOV, KI

SO SI PRIDOBILI NAZIV EUR ING. 

S
veãana podelitev diplom je potekala na

InÏenirski zbornici Slovenije. Zbrane goste

so na podelitvi nagovorili minister za viso-

ko ‰olstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan,

predsednik NCSI FEANI g. Ivan Le‰nik, predsednik

Slovenske inÏenirske zveze prof. dr. Baldomir Zajc,

predsednik InÏenirske zbornice Slovenije mag.

ârtomir Remec in dekanica Naravoslovnotehni‰ke

fakultete izredna profesorica dr. Marija Goren‰ek.

Ob tej priloÏnosti je predsednik InÏenirske zborni-

ce Slovenije mag. ârtomir Remec ministru dr.

Juretu Zupanu predstavil aktivnosti InÏenirske

zbornice Slovenije za dvig gradbene kulture ter

mu kot drugemu ministru v novi vladi simboliãno

predal ãelado. 



OBVESTILO UPRAVNIM ENOTAM

·tevilka: 351-01-32/2005

Datum: 31. 1. 2005

V praksi in v stiku z upravnimi enotami smo zazna-

li nekatere probleme, ki se nana‰ajo na ravnanje

Zavoda za varstvo kulturne dedi‰ãine Slovenije v

postopku izdaje kulturnovarstvenih pogojev in

soglasij. Posamezne obmoãne enote zavoda ne

upo‰tevajo roka za izdajo kulturnovarstvenih

pogojev in soglasij k projektu za izdajo gradbene-

ga dovoljenja in ne ravnajo v skladu z doloãbo 50.

ãlena Zakona o graditvi objektov. 

Zato je tukaj‰nje ministrstvo ponovno dne 26. 1.

2005 (prvi sestanek je bil 25. 2. 2004) organiziralo

delovni sestanek s predstavniki Ministrstva za

kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dedi‰ãine

Slovenije. Predstavnike smo opozorili na izmikanje

odloãitvam (izdaji pogojev in soglasij) obmoãnih

enot zavoda. Dogovorjeno je bilo, da bo Zavod za

varstvo kulturne dedi‰ãine Slovenije dal navodilo

obmoãnim enotam, da morajo spo‰tovati zakonski

rok za izdajo pogojev in soglasij, zavedajoã se

posledic molka (‰teje se, da je soglasje dano) in da

morajo pri doloãanju pogojev in izdaji soglasij

postopati v skladu z zakonom. 

S strani predstavnikov Ministrstva za kulturo pa je

bilo ponovno izpostavljeno dejstvo, da projektanti

pred izdelavo projekta ne preverjajo podatkov iz

registra nepremiãne kulturne dedi‰ãine, zato tudi

upravne enote izdajajo gradbena dovoljenja ne da

bi upo‰tevale okoli‰ãino, da gre za kulturno dedi-

‰ãino ali spomenik, kar pomeni, da spregledajo

pomembno dejstvo, ki narekuje potrebo po prido-

bitvi projektih pogojev in kasneje soglasij. Zato je

bilo na navedenem sestanku dogovorjeno, da vas

opozorimo na to, da v stiku z investitorji in s pro-

jektanti tem pojasnite, da morajo za vsako grad-

njo iz registra kulturne dedi‰ãine dobiti podatek o

varovanje teh nepremiãnin z vidika varovanja

nepremiãne kulturne dedi‰ãine. Ti podatki se dobi-

jo na pristojni obmoãni enoti Zavoda za varstvo

kulturne dedi‰ãine ali na Ministrstvu za kulturo. V

primeru, ãe iz teh podatkov izhaja, da gradnja

nahaja v obmoãju, ki je v registru vpisana kot za-

varovano obmoãje, je seveda potrebno pridobiti

projektne pogoje in nato soglasje k projektu za

izdajo gradbenega dovoljenja. 

NASLOVI:

OE Celje, Glavni trg 1, 

3000 Celje

Tel.: (03) 426 03 00

Faks: (03) 426 03 03

e-po‰ta: zvkds.celje@siol.net

OE Kranj, Tom‰iãeva 7, 

4000 Kranj 

Tel.: (04) 280 73 11

Faks: (04) 280 73 29

e-po‰ta: zvkd.kranj@siol.net 

OE Ljubljana, TrÏa‰ka 4, 

1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 241 07 00 

Faks: (01) 425 61 12 

e-po‰ta: tajnistvo@lj.zvkds-slo.si

OE Maribor, Slom‰kov trg 6, 

2000 Maribor 

Tel.: (02) 228 48 00 

Faks: (02) 252 21 22 

e-po‰ta: zavod@mb.zvkds-slo.si

OE Nova Gorica, Delpinova 16, 

5000 Nova Gorica 

Tel.: (05) 302 86 88 

Faks: (05) 302 86 90 

e-po‰ta: zvkdng@siol.net

OE Novo mesto, Grad Grm, Skalickega 1, 

8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393 15 40 

Faks: (07) 393 15 90 

e-po‰ta: zvkdnm@siol.net

OE Piran, Trg bratstva 1, 

6330 Piran 

Tel.: (05) 671 09 41 

Faks: (05) 671 09 51 

e-po‰ta: zvkdpi@siol.net

Naslov Ministrstva za kulturo:

Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 

Maistrova ulica 10 (sedeÏ: Metelkova 4), 

1000 Ljubljana.

Tel.: 01 478 79 00

Faks: 01 478 79 95

e-po‰ta: rkd@gov.si

MOP –  navod i l a ,  po jasn i l a ,  to lmaãen ja
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Zadeva: IZDAJA KULTURNOVARSTVENIH AKTOV V FAZI PROJEKTIRANJA

Ker pa je na‰ namen izdaja zakonite odloãbe, ki

temelji na popolno ugotovljenem dejanskem sta-

nju in ob upo‰tevanju pravil postopka, vam sve-

tujemo in priporoãamo, da sami preko priloÏenih

elektronskih naslov, dokler ne bo omogoãen direk-

ten dostop do registra nepremiãne kulturne dedi-

‰ãine, preverite za konkretno gradnjo in njeno

vplivno obmoãje, ali gre za kulturno dedi‰ãino. 

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

trebnih zapletov, ko bo UE od doloãenega investi-

torja oziroma projektanta zahtevala dopolnitev

projekta, seznanjamo s tem obvestilom tudi obe

pristojni poklicni zbornici in jima naroãamo, da z

njegovo vsebino seznanijo svoje ãlane in da ga

objavijo na svojih spletnih straneh.

Mag. Sanja TRAUN·EK
DIREKTORICA
Urada za graditev in sistem prostora
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·tevilka: 351-01-59/2005/TMJ

Datum: 16. 2. 2005

Zadeva:
OBVESTILO V ZVEZI S POGOJI ZA
IZDAJO GRADBENEGA
DOVOLJENJA ZA PRIKLJUâITEV
NA PRENOSNO
ELEKTROENERGETSKO OMREÎJE
IN ZA REKONSTRUKCIJE
ENERGETSKIH OBJEKTOV 

Obve‰ãamo vas, da nas je izvajalec gospodarske

javne sluÏbe dejavnost sistemskega operaterja pre-

nosnega omreÏja elektriãne energije, to je ELES –

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1001 Ljubljana

(v nadaljevanju: ELES) z dopisom, ‰t. 36/DN/11 z dne

26. 1. 2005 obvestil, da naj bi bila v zadnjem ãasu

nekaterim investitorjem oziroma bodoãim uporab-

nikom prenosnega elektroenergetskega omreÏja, to

je tudi javnim podjetjem za distribucijo elektriãne

energije, izdana gradbena dovoljenja brez njegove-

ga soglasja, tak‰ni objekti pa da nato zaradi tega

pogosto ne izpolnjuje tehniãnih pogojev, ki bi ELES-

u omogoãali izvajanje nalog, za katere je po 22.

ãlenu Energetskega zakona (Uradni list RS, ‰t. 79/99

in naslednji, EZ) odgovoren. 

Ker nas je ELES tudi opozoril, da bo v tak‰nih ugo-

tovljenih primerih kr‰itev prisiljen vloÏiti ustrezna

pravna sredstva za odpravo tak‰nih pomanjkljivosti,

ko so bila izdana gradbena dovoljenja brez njegove-

ga soglasja, kot to zahtevajo doloãbe 48. ãlena EZ in

kot to doloãa 31. toãka prvega odstavka 206. ãlena

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

in naslednji, ZGO-1), hkrati pa nas je tudi prosil, da

poskrbimo, da se od vloÏnikov za izdajo gradbenega

dovoljenja za prikljuãitev na prenosno elektroener-

getsko omreÏje oziroma rekonstrukcije energetskih

objektov, katerih projekti za pridobitev gradbenega

dovoljenja nimajo njegovega soglasja, zahteva

ustrezno dopolnitev vloge, 

z navedenimi opozorili seznanjamo:

1. vse upravne enote v Republiki Sloveniji z name-

nom, da v bodoãe pred izdajo gradbenega

dovoljenja preverijo:

– ali je pridobljeno soglasje ELES po doloãbah

tretje alinee prvega odstavka 48. ãlena EZ,

kadar je predmet gradbenega dovoljenja

prikljuãevanje na visokonapetostno elektriã-

no omreÏje napetostnih nivojev 110 kV, 220

kV in 400 kV, ki se ga v skladu z Uredbo o

splo‰nih pogojih za dobavo in odjem elek-

triãne energije (Uradni list RS, ‰t. 117/02 in

21/03) in Navodilom o sistemskem obratova-

nju prenosnega elektroenergetskega omreÏ-

ja (Uradni list RS, ‰t. 46/02) ‰teje za preno-

sno omreÏje;

– ali ima investitor pravico zgraditi oskrbovalni

vod v skladu z doloãbami 28.a ãlena EZ, kadar

je predmet gradbenega dovoljenja objekt za

proizvodnjo elektriãne energije nazivne elek-

triãne moãi veãje od 1 MW ali objekt oziroma

zaokroÏena gospodarska lokacija s prikljuãno

moãjo veãjo od 5 MW, torej da ima pridoblje-

no energetsko dovoljenje.

2. obe pristojni poklicni zbornici, to je Zbornico za

arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in

InÏenirsko zbornico Slovenije (IZS) z namenom,

da s tem dopisom seznanijo vse svoje ãlane –

poobla‰ãene inÏenirje oziroma odgovorne pro-

jektante in sicer tako, da opozorilo ELES objavi-

jo na svojih spletnih straneh, zadevo pa obrav-

navajo tudi na pristojnih organih in nam o tem

poroãajo. 

âe drÏi trditev ELES, da v obravnavanih primerih

izdelave projektov za pridobitev gradbenega

dovoljenja za prikljuãevanje na visokonapetostno

elektriãno omreÏje napetostnih nivojev 110 kV, 220

kV in 400 kV ni bil vkljuãen kot pristojni soglaso-

dajalec, kot to sicer doloãajo doloãbe 31. toãke

prvega odstavka 206. ãlena ZGO-1, to pomeni, da

tak‰en projektant ni ravnal v skladu z doloãbami

50. ãlena ZGO-1, po katerih bi moral pred zaãetkom

izdelave projektne dokumentacije za tak‰ne ener-

getske objekte, ki se naj bi prikljuãili na obrav-

navano prenosno omreÏje, pridobiti najprej pro-

jektne pogoje, nato pa ‰e soglasje ELES k projekt-

nim re‰itvam in kar bi moralo biti tudi razvidno iz

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,

izdelanega v skladu z doloãbami Pravilnika o pro-

jektni in tehniãni dokumentaciji (Uradni list RS, ‰t.

66/04).

S spo‰tovanjem!

Pripravil:

TomaÏ. M. Jegliã

Sekretar

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

1. VSEM UPRAVNIM ENOTAM v Republiki Sloveniji

2. INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

3. ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

·tevilka: 351-01-48/2005 SG

Datum: 21. 2. 2005

Zadeva:
TOLMAâENJE PRAVILNIKA O
PROJEKTNI IN TEHNIâNI
DOKUMENTACIJI – PROJEKT ZA
VZDRÎEVANJE IN OBRATOVANJE
Zveza: elektronska po‰ta g. Lebana z dne 26. 1. 2005

Spo‰tovani!

Prejeli smo va‰o elektronsko po‰to, v kateri nas prosi-

te za razlago ãlenov, ki urejajo pripravo projekta za

obratovanje in vzdrÏevanje. V va‰i po‰ti ugotavljate, da

iz Pravilnika o projektni in tehniãni dokumentaciji

(Uradni list RS, ‰t. 66/04, v nadaljnjem besedilu Pravil-

nik) izhaja, da je treba tudi prikaze, deliti »po strokah«,

kar pa je dostikrat nesmiselno in nepraktiãno, saj je

praksa, da se vzdrÏuje celotne objekte, zakljuãene dele

objektov ali sisteme, ne pa »statiko objekta« ali »po-

Ïarne lastnosti objekta«. 

V odgovor na va‰e vpra‰anje oziroma pobudo, lahko

zapi‰emo, da iz doloãb, ki se nana‰ajo na projekt za

vzdrÏevanje in obratovanje nikjer ne izhaja, da bi bilo

treba prikaze deliti po strokah oziroma naãrtih. Priloga

9, ki je sestavni del Pravilnika, ‰e dodatno poudarja

mnogo veãjo fleksibilnost vsebine prikazov, sicer dolo-

ãenih v 45. ãlenu pravilnika. Da bodo doloãbe doloãene

v Zakonu o graditvi objektov in Pravilniku izvr‰ljive, to

je da bodo podana jasna in dovolj natanãna navodila za

vzdrÏevanje in obratovanje objekta in s tem ohranjanje

njegove uporabnosti, je seveda moÏno vsebine zloÏiti

tako, da se prikazi veã strok zdruÏijo v skupno mapo,

pri ãemer mora biti to jasno zapisano na naslovni

strani tak‰ne »zbirke«, kot to doloãa 40. ãlen Pravil-

nika. Kadar je nemogoãe ali teÏko doloãiti, pod katero

vrsto prikaza je treba gradiva vloÏiti, jih je vedno

moÏno uvrstiti v mapo 10 – »drugi prikazi v zvezi z

objektom«. Îe iz same projektne in tehniãne dokumen-

tacije tudi izhaja, da je le-ta pripravljena za vsak objekt

zase oziroma za samostojno delujoã del objekta, ne

glede na to, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano za

celo skupino objektov. Zato ni nikakr‰nega zadrÏka, da

se ne bi za tak‰ne logiãne enote pripravljala tudi teh-

niãna dokumentacija. 

Iz zapisanega sledi, da v pravilniku ne vidimo doloãb, ki

bo onemogoãala pripravo tak‰nega projekta za obra-

tovanje in vzdrÏevanje, ki bi bil strukturiran po uveljav-

ljeni praksi.

S spo‰tovanjem!

Pripravil:
Sa‰a Galonja
podsekretar

Mag. Sanja TRAUN·EK
DIREKTORICA
Urada za graditev in sistem prostora
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AKADEMIJE ZA IZOBRAÎEVANJE JE NA

PODLAGI PODANIH PREDLOGOV UPRAVNIH

ODBOROV MATIâNIH SEKCIJ PRIPRAVILA

PROGRAM IZOBRAÎEVANJ, KI SE BODO

ODVIJALA NA INÎENIRSKI ZBORNICI

SLOVENIJE V LETU 2005.

T
ermini za nekatera razpisana izobraÏe-

vanja so Ïe doloãeni in so objavljeni v

spodnjem tekstu. Za izobraÏevanja, kjer

termini niso ‰e toãno doloãeni, bodo le-ti

objavljeni na spletni strani www.izs.si, hitre

povezave, rubrika izobraÏevanja, seminarji.

Zavedamo se, da le neprestano izobraÏevanje,

spremljanje novosti in postavljanja novih standar-

dov v dejavnosti lahko pripomorejo k dvigu kako-

vosti posamezne inÏenirske stroke kot tudi posa-

meznika – poobla‰ãenega inÏenirja, ãlana zbornice.

Vabimo Vas, da s svojimi predlogi tudi Vi sode-

lujete pri pripravi izobraÏevanj. Vse predloge,

ki nam jih boste poslali bomo pregledali ter jih

sku‰ali tudi realizirati.

Vsa izobraÏevanja bodo potekala na:

InÏenirski zbornici Slovenije, Jar‰ka cesta 10/b,

Ljubljana, v predavalnici v tretjem nadstropju.

Informacije in prijave na izobraÏevanja:

InÏenirska zbornica Slovenije

SluÏba za izobraÏevanje in informiranje, 

ga. Petra Kavãiã

telefon: 01/547 33 17

e-po‰ta: petra.kavcic@izs.si

7. april 2005 ob 13.00 uri

Predstavitev InÏenirske zbornice
Slovenije
Predstavitev bo izvedena v okviru sejma MEGRA.

Program in vabila na predstavitev sta objavljena

na strani 39.

19. april 2005 ob 13.00 uri

Predstavitev proizvodnega programa
Novolit d.d. in moÏnosti uporabe njihovih
izdelkov v gradbeni‰tvu
IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 15.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije gradbenih inÏenirjev.

22. april 2005 ob 13.00 uri

Tehniãne moÏnosti in ekonomski uãinki
hlajenja objektov – pravilnik o naãinu
ogrevanja v MOL
Predavatelja: mag. Janez GRO·ELJ, univ.dipl.inÏ.str.

in g. Mitja LENASSI, univ.dipl.inÏ.str.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 16.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije strojnih inÏenirjev.

12. maj 2005 ob 13.00 uri

Podatki geodetske sluÏbe
Predavatelja: mag. MatjaÏ HRIBAR, univ.dipl.

inÏ.geod. in mag. Borut PEGAN, univ.dipl.inÏ.geod.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 16.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije geodetov in je namenjeno kolegom iz dru-

gih sekcij IZS, ki bodo na pregleden naãin spoznali

moÏnosti, ki jih geodetska sluÏba ponuja z upora-

bo podatkov iz nepremiãninskih evidenc.

18. maj 2005 ob 13.30 uri

Stanje na podroãju regulative za
nizkonapetostne instalacije
Predavatelj: g. Marko KOTNIK, univ.dipl.inÏ.el.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 16.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije elektro inÏenirjev.

19. maj 2005 ob 13.00 uri

Uvedba novega drÏavnega koordinatnega
sistema
Predavatelj: g. Andrej BILC, univ.dipl.inÏ.geod.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 15.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije geodetov in je namenjeno projektantom in

geodetom ter drugim strokovnjakom, ki pri svo-

jem delu uporabljajo geodetske naãrte.

26. maj 2005 ob 13.00 uri

Geodetske storitve v inÏenirstvu
Predavatelj: g. Dominik BOVHA, univ.dipl.inÏ.geod.

IzobraÏevanje bo predvidoma trajalo do 16.00 ure.

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije geodetov in je namenjeno kolegom iz dru-

gih sekcij IZS, ki bodo na pregleden naãin spoznali

moÏnosti, ki jih geodetska sluÏba ponuja z upora-

bo podatkov iz nepremiãninskih evidenc.

junij 2005

PoÏarna varnost in jeklene konstrukcije
IzobraÏevanje bo organizirano v sodelovanju z

Odborom za jeklene konstrukcije pri Gospodarski

zbornici Slovenije.

junij 2005

Organizacija poslovnih sistemov v
inÏeniring dejavnosti
Obvladovanje primarnih spremenljivk

projektnih rokov, stro‰kov in kakovosti

Predavatelj: g. Marjan SLANA, univ.dipl.inÏ.grad. in

CPM

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije strojnih inÏenirjev.

junij in oktober 2005

Novi tarifni pogoji za projektantske in
geodetske storitve
Predavatelji: ãlani projektne skupine za tarifne

pogoje

InÏenirska zbornica Slovenijev okviru akademije za
izobraÏevanje izobraÏuje in usposablja svoje ãlane

Petra KAVâIâ
SluÏba za izobraÏevanje in informiranje

Program izobraÏevanj 2005
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oktober 2005

Praktiãni napotki za projektiranje
pogonov z uporabo frekvenãnih
pretvornikov
Predavatelja: g. Brane STEFANâIâ (podjetje

SCHNEIDER) in g. Mitja KOPRIV·EK (podjetje ETI

Izlake).

IzobraÏevanje bo izvedeno na predlog Matiãne

sekcije elektro inÏenirjev.

november 2005

Delavnica: Izraãuni za nizkonapetostne
instalacije - nadaljevanje
Delavnica bo izvedena na predlog Matiãne sek-

cije elektro inÏenirjev.

V letu 2005 bodo predvidoma organizirana ‰e

spodaj navedena izobraÏevanja. Termini bodo

objavljeni naknadno.
■ Posvet o vsebini tehnolo‰kih naãrtov, ki

so sestavni del PGD iz vidika razmejitve z

naãrti drugih strok

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev
■ Usposabljanje za uporabo ChemCAD

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev
■ Drugi del usposabljanja za uporabo

simbolov za risanje tehnolo‰kih shem v

ACAD - SIST EN ISO 10628

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov in

drugih inÏenirjev
■ Posebna izobraÏevanja v zvezi z

zagotavljanjem predpisane za‰ãite pred

hrupom pri graditvi objektov

IzobraÏevanje bo organizirano na predlog

Dru‰tva za akustiko in MOP
■ Implementacija standarda EN 206 v praksi

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev
■ IzobraÏevanje o novostih s podroãja

delovne zakonodaje za ãlane IZS

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev
■ Proizvodnja betona za avtoceste –

izvajanje novega zakona v praksi

Predavanje bo organizirano v okviru

Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev

VLJUDNO VABLJENI !

dr. Îeljko VUKELIâ, univ.dipl.inÏ.rud. in

geotehnol., l.r.
Predsednik Komisije za izobraÏevanje

Novice s sej 
upravnega odbora IZS, upravnih odborov matiãnih sekcij
in komisij

96. redna seja upravnega odbora: 18. 11. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

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

realizacijo sklepov.
■ Potrdil je planirana sredstva za novelacijo pro-

gramov strokovnih izpitov v vi‰ini 2,4 mio SIT. 
■ Seznanil se je s stanjem na podroãju spre-

jemanja tarifnih pogojev za projektantske in

geodetske storitve.
■ ZadolÏil je skupino za tarifne pogoje, da ponov-

no preuãi in popravi odgovor za MOP oz. UMAR.
■ ZadolÏil je sluÏbe IZS, da preverijo stali‰ãe vod-

stva MOP do sprejemanja tarifnih pogojev.
■ Sprejel je pobudo, da IZS in ZAPS skupaj naroãi-

ta raãunalni‰ki program za izraãun tarifnih

pogojev. Program bo iz‰el na zgo‰ãenki in ga

bodo brezplaãno dobili vsi ãlani IZS, upravne

enote in veãji investitorji.
■ ZadolÏil je sluÏbo IZS, da od MOP pridobi uradno

pojasnilo o zastoju sprejemanja tarifnih pogo-

jev za geodetske storitve na Vladi RS.
■ Ustanovil je stalni Odbor za nagrade IZS.
■ ZadolÏil je novonastali odbor za nagrade, da

opravi revizijo Pravilnika o podeljevanju nagrad

IZS.
■ ZadolÏil je evidenãno sluÏbo, da pridobi pisno

stali‰ãe MOP o tem, kak‰na pooblastila imajo

projektanti elektro stroke, ki so opravili dopol-

nilni strokovni izpit po ZGO-C.
■ Odloãil je, da imajo odgovorni projektanti,

vpisani po ZGO-C, do izteka petletnega roka obe

pooblastili (EE in ET).
■ Podprl je stali‰ãe UO MSE za zdruÏitev progra-

mov strokovnih izpitov elektrotehnike ter tele-

komunikacij in informatike v enoten program

ter poslediãno zdruÏitev obeh pooblastil.
■ Sprejel je sklep, da se v mesecu decembru izda

zadnja ‰tevilka glasila NOVO v IZS, ki bo imela

nosilno temo PRIPOROâILA ZA UPORABO PRO-

JEKTNE IN TEHNIâNE DOKUMENTACIJE.
■ ZadolÏil je predsednika, da opravi s posamezni-

mi predstavniki komisij in organov zbornice

razgovor na temo priprave izhodi‰ã za strate-

‰ko konferenco IZS.
■ Pooblastil je Komisijo za vpis, da samostojno

odloãa o oprostitvah plaãila ãlanarine in zahte-

val, da o tej problematiki komisija poroãa

Upravnemu odboru IZS trikrat letno.
■ Razpravljal je o tistih ãlanih, ki imajo vi‰jo izo-

brazbo, pa so zamudili rok prijave za vpis v

imenik odgovornih projektantov, in sklenil

predlagati MOP-u, da v spremembe ZGO vkljuãi

tudi moÏnost podalj‰anja tega roka.
■ Predsednika in generalno sekretarko je

imenoval za predstavnika v skupnem koordina-

cijskem telesu IZS in ZAPS in podal soglasje k

poslovniku skupnega koordinacijskega telesa.
■ Doloãil je rok za oddajo poroãil o delu matiãnih

sekcij in komisij za leto 2004 in planov dela

matiãnih sekcij in komisij za leto 2005.
■ Sprejel je sklep o nakupu novih osnovnih sred-

stev.
■ Doloãil je dr. Vukeliãa, mag. Remca in mag.

·krabo za predstavnike IZS na skup‰ãini ECEC v

Bruslju.

97. redna seja upravnega odbora: 16. 12. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik 96. seje upravnega odbora in

pregledal realizacijo sklepov.
■ Sprejel je finanãni naãrt za leto 2005 in zadolÏil

sluÏbe IZS, da pripravijo v letu 2005 dokonãne

pogoje za ocenjevanje projektov in dva razpisa

za financiranje projektov.
■ Sprejel je pobudo, da se IZS v letu 2005 bolj

aktivno vkljuãi v pridobivanje dodatnega denar-

ja iz EU projektov.
■ Sprejel je sklep, da se z IRET sklene pogodba za

pridobitev potrebnih podatkov za deleÏe inve-

sticij na posameznih podroãjih in dopolnitev Ïe

izvedene analize.
■ Pozval je projektno skupino in Matiãno sekcijo

strojnikov, da pripravijo primerjavo s starimi

tarifami za energetske objekte.
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■ Sprejel je pozitiven odgovor na pro‰njo ãrno-

gorske inÏenirske zbornice, da za izdelavo nji-

hovih tarifnih pogojev uporabijo slovenski MTP

iz leta 1999.
■ Ustanovil je stalni Odbor za dobro prakso IZS,

ki ga bodo sestavljali predsedniki vseh strokov-

nih svetov posameznih matiãnih sekcij.
■ Obravnaval je pobudo g. Bevca o podcenjenosti

geodezije in potrdil izoblikovano stali‰ãe k

ustavni pobudi za oceno ustavnosti in zako-

nitosti 7. in 48. ãlena Zakona o geodetki dejav-

nosti, ki ga je Matiãna sekcija geodetov spreje-

la leta 2001.
■ Sprejel je spremembo izvajanja odgovorov na

vpra‰anja ãlanov. V novem letu bo IZS spreje-

mal le pisna vpra‰anja ãlanov, zadolÏeni po

matiãnih sekcijah bodo sestavili pisne odgovo-

re, jih posredovali sluÏbam IZS, te pa jih bodo

posredovale naprej.
■ ZadolÏil je sluÏbe IZS, da pripravijo spremembo

navodil za posredovanje odgovorov ãlanom.
■ Pooblastil je mag. Remca in dr. Vukeliãa, da se

udeleÏita bavarskega dneva inÏenirjev v

Münchnu.
■ Imenoval je komisijo za popis osnovnih sred-

stev IZS.
■ Odobril je sofinanciranje Slovenske inÏenirske

zveze za leto 2005.

45. seja upravnega odbora: 15. 12. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel in potrdil je zapisnik 44. seje Upravnega

odbora Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev.
■ Sprejel je pobudo raãunovodski sluÏbi IZS, da

loãeno prikazuje obraãune sejnin in kilometri-

ne, ter da uredi plaãevanje na tak naãin, da se

bo na izpiskih videlo, za katero sejo upravnega

odbora gre.
■ Sprejel je predlog plana aktivnosti in finanãne-

ga plana za leto 2005.
■ Seznanil se je s potekom kandidacijskega

postopka za volitve organov matiãne sekcije in

nekaterih organov v IZS in sprejel sklep, da

bodo predloge kandidatov podali in obrav-

navali na naslednji seji upravnega odbora, ki bo

konec meseca januarja. 
■ Sprejel je sklep, da je za informiranje ãlanov

IZS zelo primerna oblika Gradbenega vestnika

na internetu. ZadolÏil je dr. Duhovnika, da pred-

log takega projekta predstavi na seji

Upravnega odbora IZS v mesecu januarju.

■ Seznanil se je z dopisom g. Vidmarja iz Nove

gorice, ki predlaga, da bi bila zbornica izdaja-

telj in zaloÏnik slovensko-italijanskega tehni-

‰kega slovarja za gradbeni‰tvo in arhitekturo.

ZadolÏil je predsednika, da s predlagateljem

opravi razgovor.
■ Seznanil se je z dopisom Slovenskega zavaro-

valnega zdruÏenja z dne 9. 12. 2004 v zvezi z

skraj‰anjem dobe kritja zavarovanja

pogodbene odgovornosti za opravljanje grad-

bene in montaÏne dejavnosti. V zvezi s tem ni

sprejel nobenega sklepa.

46. seja upravnega odbora: 20. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel in potrdil je zapisnik 45. seje Upravnega

odbora Matiãne sekcije gradbenih inÏenirjev.
■ Sprejel je sklep, da Upravni odbor Matiãne sek-

cije gradbenih inÏenirjev kandidacijski komisiji

predlaga na seji sprejete kandidate za raz-

pisane funkcije.
■ Sprejel je pripombe na predlog Poslovnika o

delu matiãnih sekcij in jih posredoval sluÏbam

IZS.
■ Sprejel in potrdil je spisek ãlanov Izpitne komi-

sije za gradbeno stroko.
■ Sprejel je predlog, da IZS izda priroãnik

Investicijski proces in vodenje projektov.
■ Sprejel je sklep, da se glavnega urednika

Gradbenega vestnika vsakokrat vabi na seje

upravnega odbora Matiãne sekcije gradbenih

inÏenirjev. 

22. seja upravnega odbora: 8. 12. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje in potrdili v

vabilu predlagani dnevni red. 
■ Seznanil se je s sprejetimi sklepi Upravnega

odbora IZS.
■ Ponovno je obravnaval finanãni naãrt matiãne

sekcije in sprejel popravke na postavkah dejav-

nosti matiãne sekcije in izvajanja nekaterih

projektov.
■ Seznanil se je z osnutkom Opisa zahtevnih

referenãnih tehnolo‰kih projektov/objektov/

oz. procesov in pozval vse ãlane upravnega

odbora, da posredujejo pisne pripombe na

material, ki jih bodo obravnavali na februarski

seji upravnega odbora matiãne sekcije.
■ Sprejel in potrdil je Kandidacijsko in volilno

komisijo Matiãne sekcije inÏenirjev tehnologov

in drugih inÏenirjev v sestavi: Borut Zule kot

predsednik, Samo Oblak in Andrej Lesnik kot

ãlana komisije.

23. seja upravnega odbora: 19. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel je zapisnik prej‰nje seje s predlaganimi

spremembami dveh sklepov in potrdil v vabilu

predlagani dnevni red.
■ Zaradi izredne heterogenosti strok, zastopanih

v tej matiãni sekciji, je sprejel kljuã razdelitve

sedeÏev v Upravnem odboru Matiãne sekcije

inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev.

Sprejel je naslednji razrez: kemiki – 2 ãlana,

gozdarji, lesarji – 1 ãlan, poÏarci – 1 ãlan, varnost

in zdravje pri delu – 1 ãlan, ostale stroke 2 ãlana.
■ Sprejeli so sklep, da upravni odbor Matiãne sek-

cije inÏenirjev tehnologov in drugih inÏenirjev

predlaga kandidacijski komisiji na seji sprejete

kandidate za razpisane funkcije.
■ Sprejel je pobudo in jo naslovil na Upravni

odbor IZS, naj se predlog Poslovnika o delu

matiãne sekcije najprej dokonãno uskladi na

nivoju IZS, ‰ele potem naj ga po‰lje v obravna-

vo na matiãne sekcije.
■ Pozval je ãlane matiãne sekcije, naj pobude za

spremembo izpitnih komisij po‰ljejo sluÏbi za

strokovne izpite.

40. seja upravnega odbora: 13. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

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

odbora.
■ Sprejel je sklep, da Upravni odbor Matiãne sekci-

je elektroinÏenirjev predlaga kandidacijski komi-

siji na seji sprejete kandidate za razpisane funk-

cije.
■ Sprejel je predlog novega Poslovnika o delu

matiãnih sekcij.
■ Sprejel je informacijo predsednika, ki je poroãal

o aktivnostih za zdruÏevanje strokovnega izpi-

ta elektro stroke in telekomunikacij.
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■ Obravnaval in sprejel je aÏurirani spisek ãlanov

izpitne komisije elektro stroke.
■ Sprejel je poroãilo predsednika o delu Matiãne

sekcije elektroinÏenirjev v letu 2004.
■ Potrdil je predlog dela in finanãni naãrt Matiãne

sekcije elektroinÏenirjev za leto 2005.
■ Sprejel je pobudo za organizacijo izobraÏeva-

nja na temo: Aktualno stanje regulative na

podroãju nizke napetosti.
■ ZadolÏil je predsednika, da poi‰ãe predavatelja

za to temo.

44. seja upravnega odbora: 21. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Sprejel je sklep, da Upravni odbor Matiãne sek-

cije strojnih inÏenirjev predlaga kandidacijski

komisiji na seji sprejete kandidate za razpisane

funkcije.

19. seja upravnega odbora: 12. 11. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

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

odbora MSRG.
■ Seznanil se je s sprejetimi sklepi na Upravnem

odboru IZS.
■ Seznanil se je s pripravami na organizacijo

delavnice »Karakterizacija hribinske mase in

numeriãno modeliranje sistema hribina – pod-

porje« in potrdil naãrt financiranja izvedbe te

delavnice.
■ Sprejel je poroãilo predsednika Matiãne sekcije

inÏenirjev rudarjev in geotehnologov za leto

2004.
■ Potrdil je plan dela in finanãni naãrt Matiãne

sekcije inÏenirjev rudarjev in geotehnologov za

leto 2005.
■ Potrdil je predlog delovanja nove Komisije za

spremljanje predpisov in zakonodaje in sprejel

pobudo, da v komisiji delujejo tudi ãlani iz

gospodarskih druÏb.
■ Sprejel je pobudo dr. Likarja o pripravi natanã-

nih izhodi‰ã za definiranje naãrtov po ZGO, ki

so v domeni strokovnjakov s podroãja podze-

mnih gradenj in geotehniãnih konstrukcij.

ZBOR MATIâNE SEKCIJE: 19. 11. 2004

Zbor matiãne sekcije je sprejel naslednje sklepe:
■ Prisotnih je bilo 18 ãlanov Matiãne sekcije inÏe-

nirjev rudarjev in geotehnologov.
■ Sprejeli so predlagani dnevni red.
■ Potrdili so volilno komisijo v sestavi dr. JoÏe

Kortnik, Simona Markiã in Jure ·porin.
■ Izvedli so tajno glasovanje za predsednika

Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in geoteh-

nologov in ãlane Upravnega odbora Matiãne

sekcije inÏenirjev rudarjev in geotehnologov.
■ Izvolili so:

– Dr. Îeljka Vukeliãa za predsednika Matiãne

sekcije inÏenirjev rudarjev in geotehnolo-

gov,

– Ale‰a Bergerja, Ljubomira Beriãa, dr. Evgena

Dervariãa, dr. Jakoba Likarja, mag. Dragotina

Ocepka, Romana Maãka in mag. Josipa

Sadnikarja za ãlane Upravnega odbora

Matiãne sekcije inÏenirjev rudarjev in

geotehnologov.
■ Poslu‰ali so programski govor novoizvoljenega

predsednika dr. Îeljka Vukeliãa in program dela

geologov znotraj Matiãne sekcije inÏenirjev

rudarjev in geotehnologov, ki ga je predstavil

mag. Dragotin Ocepek.

20. seja upravnega odbora: 19. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

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

odbora MSRG.
■ Seznanil se je s sprejetimi sklepi na Upravnem

odboru IZS.
■ Sprejel je sklep, da Upravni odbor Matiãne sek-

cije inÏenirjev rudarjev in geotehnologov pre-

dlaga kandidacijski komisiji na seji sprejete

kandidate za razpisane funkcije.
■ Sprejel je predlog poslovnika o delu matiãnih

sekcij.
■ Sprejel in potrdil je aÏuriran seznam ãlanov

izpitne komisije iz MSRG.
■ Sprejel je poroãilo o delu Komisije za spremlja-

nje zakonodaje in sprejel predlog o naãinu

financiranja dela v tej komisiji.
■ Doloãil je udeleÏence strokovne delavnice

»Karakterizacija hribinske mase in numeriãno

modeliranje sistema hribina – podporje«, ki se

bo odvijala konec januarja v prostorih IZS.
■ Sprejel je predlog za povraãilo dela predsedni-

ka matiãne sekcije.
■ ZadolÏil je dr. Likarja, da pripravi in moderira

okroglo mizo na temo: KJE JE NA PODROâJU

PODZEMNIH IN OSTALIH GRADENJ MEJA VELJAV-

NOSTI ZGO IN ZRUD. Okrogla miza naj bi poteka-

la v mesecu marcu na IZS.

26. seja upravnega odbora: 22. 12. 2004

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Potrdil je besedilo zapisnika prej‰nje seje

Upravnega odbora MSGeo.
■ ZadolÏil je predsednika UO MSGeo:

– da v zvezi s tarifnimi pogoji za izvajanje

geodetskih storitev pi‰e pismo novoizvo-

ljenemu ministru MOP in mu pojasni situaci-

jo, ki je nastala po zapletu okrog pristojnosti

predlaganja MTP v sprejem na Vladi RS,

– da omenjeno pismo po‰lje vsem ãlanom

Matiãne sekcije geodetov,

– da predlaga Upravnemu odboru IZS

izvedbeni projekt za izdelavo programa za

izraãun cene geodetske storitve na osnovi

predlaganih minimalnih tarifnih pogojev.
■ Sprejel je sklep o ustanovitvi delovne skupine

za spremljanje sprememb topografskega kljuãa

in postavitev podstrani za geodetske naãrte na

spletni strani Matiãne sekcije geodetov.

Delovno skupino bodo sestavljali dr. Du‰an

Petroviã, Matej Ha‰aj in Jurij Mlinar.
■ ZadolÏil je MatjaÏa Grilca in Dominika Bovho, da

generalni sekretarki IZS predstavita projekt

certificiranja geodetskih naãrtov, ki ima poten-

cial prerasti iz strogo geodetskega projekta v

projekt, ki bi ga lahko aplicirali na celotno pro-

jektno dokumentacijo.
■ ZadolÏil je predsednika, da napi‰e dopis direk-

torju Geodetske uprave v zvezi z izvajanjem in

aktivnostmi pri pisanju Priroãnika o mejah.
■ ZadolÏil je Sandija Parklja, predsednika skupine

za prenovo Zakona o evidentiranju nepremiã-

nin, drÏavne meje in prostorskih enot, da napi-

‰e uvodni tekst, v katerem opredeli vse razloge

za spremembo zakona.
■ Sprejel je poroãilo predsednika o delu in aktiv-

nostih Matiãne sekcije geodetov za leto 2004.
■ ZadolÏil je predsednika, da skupaj s predsedni-

kom kandidacijske komisije pripravi pismo za

ãlane matiãne sekcije, v katerem jih opozori na
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pomembnost aktivnega kandidiranja za funkci-

je v matiãni sekciji in natanãno pojasni in opo-

zori na vse podrobnosti, na katere je potrebno

biti v fazi kandidiranja pozoren.
■ Sprejel je sklep, da je potrebno aktivno sodelo-

vanje z GIZ geodetskih izvajalcev pri pripravi

strate‰kega dokumenta o viziji razvoja privat-

nega sektorja v geodeziji.
■ Miha Mucka je imenoval v skupino za geodetske

toãke pri Geodetski upravi RS.
■ Sprejel je pobudo o organizaciji predavanja

PREGIZ za geodete.
■ Sprejel je pobudo, da je potrebno Forum MSGeo

oÏiviti. Idej, kako to narediti, je veã, a se je

odloãil, da se forum odpre tudi anonimnim upo-

rabnikom.

27. seja upravnega odbora: 20. 1. 2005

Upravni odbor je na seji sprejel naslednje po-

membne sklepe:
■ Potrdil je besedilo zapisnika prej‰nje seje

Upravnega odbora MSGeo.
■ Sprejel je sklep, da v Komisijo za spremljanje

distribucije na Geodetski upravi RS imenuje

MatjaÏa Grilca in Miha Mucka.
■ ZadolÏil je Andreja Bilca in Mirana Brumca, da

napi‰eta dopis za Geodetsko upravo RS, v kate-

rem bosta podrobno opisala vse teÏave z distri-

bucijo podatkov o geodetskih toãkah, definirala

vsebinske probleme in predlagala obravnavo te

problematike.
■ Sprejel je sklep, da se v programskem smislu

Forum MSGeo posodobi, vendar stro‰ki ne

smejo presegati 100.000 SIT.
■ Sprejel je sklep, da Upravni odbor Matiãne sek-

cije geodetov predlaga kandidacijski komisiji na

seji sprejete kandidate za razpisane funkcije.
■ Sprejel je predlog poslovnika o delu matiãnih

sekcij s pripombo o moÏnosti uveljavitve

dodatne ãlanarine za matiãno sekcijo.
■ Sprejel je sklep, da se zaãne z aktivnostmi za

spremembo ZGO v tistem delu, ki govori o ime-

niku podjetij na IZS. V delo se vkljuãi pravno

pomoã IZS in pravnika TomaÏa Kocuvana.

NOVICE S SEJ DELOVNIH KOMISIJ IZS

Komisija se je sestala na svoji 2., 3., 4. in 5. seji in

obravnavala vse vloge, ki so prispele na naslov

zbornice za vpis v imenike IZS. Prav tako je obrav-

navala vse spremembe pri Ïe obstojeãih ãlanih in

pregledala dokazila in pro‰nje za podalj‰anje

posameznih statusov ãlanov, ki so Ïe vpisani v

imenike IZS.

Komisija o prispelih vlogah po novem statutu IZS

sklepa samostojno, njenih sklepov pa ne potrjuje

veã Upravni odbor IZS. 

4. seja Akademije za izobraÏevanje: 25. 1. 2005

Komisija je sprejela naslednje pomembne skle-

pe:
■ Sprejela je zapisnik 3. seje Akademije za izobra-

Ïevanje in potrdila predlagani dnevni red.
■ Sprejela je novo vi‰ino nadomestila za preda-

vatelje in doloãila vi‰ino kotizacije za udeleÏbo

na predavanjih.
■ Pooblastila je predsednika Komisije za izobra-

Ïevanje, dr. Vukeliãa, da v sodelovanju s slu-

Ïbami IZS lahko za posamezna predavanja

doloãi tudi drugaãno nadomestilo oz. vi‰ino

kotizacije.
■ Sprejela je Poroãilo o izvedenih izobraÏevanjih

v letu 2004.
■ Ponovno je pozvala Matiãno sekcijo gradbenih

inÏenirjev, da pospe‰eno pristopi k pripravi

programa izobraÏevanja v okviru InÏenirske

akademije IZS.
■ Potrdila je plan izobraÏevanja za prvo polovico

leta 2005.
■ Sprejela je sklep, da se pripravi informativna

zloÏenka za sejem MEGRA.
■ Sprejela je sklep, da se vabila za izobraÏevanje

po‰iljajo ãlanom matiãnih sekcij osebno po

po‰ti.

31. seja komisije: 14. 12. 2004

âlani komisije so sprejeli naslednje pomembne

sklepe:
■ Potrdili so zapisnik 30. redne seje Komisije za

strokovne izpite in pregledali realizacijo spre-

jetih sklepov.
■ Potrdili so izpitne roke vseh strok za leto 2005.
■ Sprejeli so urnike in naãin izvajanja posame-

znih izpitov.

■ Sprejeli so sklep o dopolnitvi postopka o dopol-

nilnih izpitih in sprejeli besedilo, ki ga je

potrebno navesti pri vseh programih rednih in

dopolnilnih izpitov.
■ Sprejeli so sklep o dopolnitvi postopka oprav-

ljanja dopolnilnih izpitov za revidiranje.
■ Sprejeli so poroãilo predsednika komisija za

leto 2004.
■ Potrdili so predlog dela in finanãni naãrt

Komisije za strokovne izpite za leto 2005.
■ ZadolÏili so predsednike strokovnih komisij, da

do konca januarja 2005 aÏurirajo sestavo posa-

meznih izpitnih komisij.
■ Sprejeli so sklep o poenotenju zapisnikov za

opravljanje vseh vrst izpitov na nivoju celotne

IZS.

28. seja komisije: 16. 2. 2005

Komisija je sprejela naslednje pomembne skle-

pe:
■ Komisija je ugotovila, da je besedilo disciplin-

skega pravilnika usklajeno s statutom IZS in

predlaga Upravnemu odboru IZS, da ga posre-

duje v sprejem skup‰ãini IZS.
■ Obravnavala je predlog sklepov za spomladan-

sko skup‰ãino IZS in predlagala Upravnemu

odboru IZS, da razveljavitev nekaterih aktov

zbornice (poslovnika o organizaciji in delu

matiãnih sekcij, navodila o spremembah in

dopolnitvah navodil za uporabo in evidenco

enotnega Ïiga, osebne ‰tampiljke in izkaznice

in pravilnika o spremembah in dopolnitvah pra-

vilnika o vsebini enotnega Ïiga podjetij) na

skup‰ãini ni potrebna. Skup‰ãino IZS se samo

obvesti o prenehanju veljavnosti konkretnih

aktov.
■ Upravnemu odboru IZS je predlagala spremem-

bo 2. odstavka 24. ãlena Poslovnika o organiza-

ciji in delu matiãnih sekcij.

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
SKUP·âINE IZS

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE IZS

KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE

KOMISIJA ZA VPIS V IMENIKE IZS

MATIâNA SEKCIJA 
GEODETOV (MSGeo)

f
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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

21. 4. – 22. 4. 2005
CGS konferenca 2005

Terme âateÏ

www.cgsplus.si

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

Exposition

Phoenix, Arizona, ZDA

www.itsa.org/annualmeeting.html

editor@itsa.org

4. 5. – 6. 5. 2005
TRODSA 2005 Traffic and Road

Safety International

Congress/Exhibition

Ankara, Truãija

www.trodsa.com

info@trodsa.com

8. 5. – 11. 5. 2005
CTRF 2005 Annual Conference

Ontario, Kanada

www.ctrf.ca

gail.sparks@ctrf.ca

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 Congressand

Exposition on ITS

Hannover, Nemãija

www.hgluk.com

b.butler@hgluk.com

5. 6. – 8. 6. 2005
4th European Congress on Traffic

Salzburg, Avstrija

www.oevg.st

office@oevg.st

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

14. 9. – 16. 9. 2005
IABSE Annual Meetings and 

IABSE Symposium Structures 

and Extreme Events

Lisboa, Portugalska

www.iabse.ethz.ch/index.php

iabs.lisbon2005@lnec,pt

19. 9. – 22. 9. 2005
6th International Symposium 

on CABLE DYNAMICS

Charleston, ZDA

www.conf-aim.skynet.be/cable

info@aim.skynet.be

19. 9. – 26. 9. 2005
The International Symposium 

of High CFRDs

Yichang, Kitajska

yssdchen@tom.com

yssdchen@msn.com

27. 10. – 28. 10. 2005
The 2004 Forum on Hydropower;

Supply, Security and Sustainability

Gatineau, Kanada

collug@videotron.ca

26. 10. – 28. 10. 2005
EVACES – Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures

Bordeaux, Francija

bourgain@mail.enpc.fr

22. 11. – 25. 11. 2005
12th World Water Congress

New Delhi, Indija

www.cbip.org

cbip@cbip.prg

12. 3. – 15. 3. 2006
Roadex 2006

Abu Dhabi, ZdruÏeni Arabski

Emirati

www.roadex-uae.ae

roadex@gec.ae
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Koledar strokovnih prireditev

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