
 
 
 

SIMPOZIJ  
DRUŽBA – PROSTOR – GRADITEV 

19. maj 2004, Grand hotel Union, Ljubljana 
 
 
 
V Ljubljani je 19. maja 2004 potekal simpozij DRUŽBA – PROSTOR – 
GRADITEV, ki sta ga organizirala Inženirska zbornica Slovenije in Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije v sodelovanju z DDC svetovanje inženiring, d.o.o. ter 
pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Glavna tema 
simpozija so bile spremembe na področju prostorskega načrtovanja in 
graditve, ki jih je prinesla vključitev Slovenije v Evropsko unijo. 
 
 

 
 
Goste in udeležence simpozija je uvodoma pozdravil minister za okolje, prostor in 
energijo mag. Janez Kopač. 
 



 
Prvi del simpozija je potekal v okviru plenarnega zasedanja z naslovom 
„Prostorsko načrtovanje in graditev ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo“.  
 
 

 
 
Plenarno zasedanje so vodili g  Jože Novak  mag Črtomir Remec in dr. Viktor Pust. . , . 
 
 
 
Na koncu prvega dela simpozija sta Inženirska zbornica Slovenija in Saška 
inženirska zbornica podpisali Pogodbo o sodelovanju s katero sta dogovorili 
partnersko sodelovanje na prijateljski, nebirokratski in kolegialni osnovi na naslednjih 
področjih: 
 

1. izmenjavi informacij, izkušenj in mnenj; 
2. izobraževanja, usposabljanja in dodatnega usposabljanja; 
3. na pravnem področje, področju pogodbenega prava in honorarjev; 
4. natečajev za inženirje; 
5. storitev načrtovanja in gradnje; 
6. zagotavljanja in upravljanja kakovosti; 
7. projektnega sodelovanja. 

 
Sporazum sta podpisala predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir 
Remec in v imenu predsednika Saške inženirske zbornice Dr.-Ing. Arneja 
Kolbmüllerja, gospod Dipl.-Ing. Rolf Rau. 
 
 



 
 
Gospod Dipl. – Ing. Rolf Rau in mag. Črtomir Remec med podpisom sporazuma. 
 
 
 

 
 
K podpisu sporazuma je čestital tudi državni sekretar na Ministrstvu za okolje, prostor in 
energijo, g. Jože Novak  .
 
 
 



Nato se je simpozij razdelil na tri sklope v okviru katerih so bili predstavljeni in 
obravnavani različni vidiki prostorskega razvoja, od graditve, vloge investitorjev, 
arhitektov, inženirjev, lokalnih skupnosti do sprememb predpisov, ki jih narekuje 
novo družbeno okolje. 
 
 
V okviru sekcije A – Družba – investitor – zemljiška politika so predavatelji 
predstavili naslednje teme: 
 
• Investitor kot spodbujevalec prostorskega razvoja in njegov položaj v družbi, 
• Vloga svetovalnega inženiringa oz. tehničnega svetovanja, 
• FIDIC pogodbeni pogoji, 
• Koncesijsko financiranje gradnje in vzdrževanja infrastrukturnih javnih 

gospodarskih služb, 
• Mednarodna primerjalna analiza cen zemljišč in analiza regionalnih trgov zemljišč 

v Sloveniji, 
• Model analize regionalnega trga zemljišč, 
• Urejanje premoženjsko – pravnih razmerij in drugi instrumenti izvajanja 

prostorskih načrtov oz. razmerje zasebno – javno, 
• Izhodišča za pripravo Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč s 

komunalno infrastrukturo, 
• Izhodišča za pripravo Programa ukrepov urbane zemljiške politike. 
 
 
 

 
 
Sekcija A – p edavatelj g. Lado Prah ter moderatorji sekcije dr. Maruška Šubic – Kovač, g. 
Metod Di Batista in g  Jože Dekleva. 
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V okviru sekcije B – Prostor – kakovost načrtovanja v prostoru – red v 
prostoru, so predavatelji predstavili naslednje teme: 
 
• Vizija prostorskega razvoja Slovenije: med globalnimi prostorskimi trendi in 

lokalnimi prostorskimi problemi, 
• K trajnostnemu razvoju, 
• Preobrazba krajine in prostorski razvoj slovenskega podeželja, 
• Evropa in strategija (lokalnega) prostorskega razvoja Slovenije, 
• Strategija občinskega in zasnova regionalnega razvoja ter urbanistična in 

krajinska zasnova, 
• Prostorski red občine – osnovni dokument za izdajo gradbenega dovoljenja, 
• Lokacijski načrt – kaj je, kdaj je potreben, kdaj zaželen, kdaj ni potreben?, 
• Lokacijska informacija – zaključek prostorskega načrtovanja in začetek 

projektiranja, 
• Red v evropskem prostoru in Prostorski red Slovenije v lokalnih skupnostih. 
 
 

 
 
Potek predavanj na sekciji B ter mode atorke sekcije ga. Valentina Lavrenčič, dr. Ilka Čerpes 
in ga. Jelena Hladnik. 
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V okviru sekcije C – Graditev – kakovost oblikovanja in konstruiranja 
objektov – predpisi so predavatelji predstavili naslednje teme: 
 
• Stanje v evropski arhitekturi, 
• Najpomembnejši evropski urbanistično arhitekturni natečaj ”Prihaja Slovenija!”, 
• Trendi razvoja in projektiranja sodobnih konstrukcij stavb, 
• Uporaba sodobnih metod in konceptov pri načrotvanju in projektiranju inženirskih 

objektov, 



• Oblikovanje inženirskih objektov: Inženirska arhitektura, 
• Sistemski okvir za projektiranje in graditev objektov, 
• Podrobnejša vsebina projektne in tehnične dokumentacije in pročilo o reviziji 

projektne dokumentacije – predlog pravilnika, 
• Gradbeni predpisi za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov, Eurocodi, 
• Zagotavljanje kakovosti v procesu gradnje, 
• (Ne)Kakovostni projekti, takoj in za vsako ceno. 
 
 

 
 
Potek sekcije C – predavatelj dr. Vojko Kilar. Moderatorji sekcije pa so bili mag. Sanja 
Traunšek, mag. Barbara Škraba in g. Miha Dešman. 
 
 
Na koncu vsake posamezne sekcije je potekala vodena razprava v kateri so aktivno 
sodelovali vsi udeleženci simpozija v posameznih sekcijah.  
 
 
Na koncu naj še omenimo, da je bil izdan tudi zbornik simpozija Družba – prostor – 
graditev, ki smo ga poslali vsem članom Inženirske zbornice Slovenije in Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije. Zbornik simpozija lahko dobite še vedno tudi na 
sedežu Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10/b, Ljubljana. 
 


