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Slovenija:

Internet Naslov Bomo po novem lahko gradili brez arhitektov?

Zaporedna št.
1

Medij Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 2. 2021

Avtor STA , K. M.

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med drugim na predlog 
 Slovenije ( ) in  ( ). Arhitekti: Ukinja se potrebo Zbornice za arhitekturo in prostor ZAPS Inženirske zbornice Slovenije IZS

po arhitekturni stroki V  v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po ZAPS
arhitekturnem načrtovanju grajenega... 

Internet Naslov Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in inženirje (tema)

Zaporedna št.
2

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Slovensko gospodarstvo; 5. 2. 2021

Avtor STA

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med drugim na predlog 
 Slovenije ( ) in  ( ). Arhitekti: Ukinja se potrebo Zbornice za arhitekturo in prostor ZAPS Inženirske zbornice Slovenije IZS

po arhitekturni stroki V  v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po ZAPS
arhitekturnem načrtovanju grajenega... 

Internet Naslov Pregled - Slovenija do 15. ure

Zaporedna št.
3

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Pregled dogodkov; 5. 2. 2021

Avtor STA

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...portal Necenzurirano. Alstom je dobavil tehnološko opremo za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, holding pa terja 
odškodnino. LJUBLJANA - Predlog novega , ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi gradbenega zakona
bili postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja... 

Internet Naslov Za investicije v vrtce in osnovno šolstvo v štirih letih na voljo 43 milijona evrov

Zaporedna št.
4

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Šolstvo; 5. 2. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z 
namenom zagotavljanja statične in  varnosti objektov ter zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. V potresne
okviru razpisa je predvidenih 13,3 milijona evrov za investicije v vrtce, 27,7... 

Internet Naslov Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, Ikea 25. februarja odpira vrata

Zaporedna št.
5

Medij Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 2. 2021

Avtor Vanja Brkić

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...občina morala sprožiti postopek razlastitve. A kdaj bi ta bil končan, je bilo težko napovedati. To negotovost je občini 
in Ikei pomagala presekati nova , ki je uvedla krajši in enostavnejši postopek spreminjanja gradbena zakonodaja
prostorskega načrta. S pomočjo lokacijske preveritve je Ikea v začetku leta 2019 dosegla spremembo... 
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Internet Naslov Predlogi sprememb gradbene zakonodaje razdvojili arhitekte in gradbene inženirje

Zaporedna št.
6

Medij Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum Novice; 5. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije

Povzetek

...arhitektura > RTVS > Zbornica za arhitekturo... > Tomaž Krištof > Zbornica gradbeništva... > GZS > Gregor Ficko > 
... > V medijih, na RTV Slovenija, v Delu in Večeru, smo zasledili poročila, po katerih je Inženirska zbornica Zbornica za 

 Slovenije proti predlogom sprememb gradbene zakonodaje. Glavni očitek je, da s predlogom arhitekturo in prostor
zakona odpravlja... 

Tisk Naslov Inženirski pogled na sprejemanje nove gradbene zakonodaje

Zaporedna št.
7

Medij Delo, Slovenija Stran: 17
Površina: 1.666 cm
2

Rubrika, Datum Ljubljana; 6. 2. 2021

Avtor avtorjev Več

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije , GZS-ZSIN

Povzetek

...ki je pred mnogimi leti nastal z odcepitvijo arhitektov - tudi oni namreč nosijo strokovni naslov inženirji - od Inženirske 
. Iz komentarjev kolegov arhitektov postaja vedno bolj razvidno, da veljavne  zbornice Slovenije gradbene zakonodaje

ne poznajo, še manj pa poznajo predlagane spremembe in dopolnitve zakona. Zbrani pod parolo, da »arhitektov 
odslej... 

Tisk Naslov Ikea 25. februarja odpira vrata trgovine

Zaporedna št.
8

Medij Dnevnik, Slovenija Stran: 9 Površina: 432 cm2

Rubrika, Datum Ljubljana in okolica; 6. 2. 2021

Avtor Vanja Brkić

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...občina morala sprožiti postopek razlastitve. A kdaj bi ta bil končan, je bilo težko napovedati. To negotovost je občini 
in Ikei pomagala presekati nova , ki je uvedla krajši in enostavnejši postopek spreminjanja gradbena zakonodaja
prostorskega načrta. S pomočjo lokacijske preveritve je Ikea v začetku leta 2019 dosegla spremembo... 

Tisk Naslov Pomirimo se, najhuje šele pride

Zaporedna št.
9

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 22
Površina: 1.517 cm
2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 6. 2. 2021

Avtor Boris Matić

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...evropskega denarja bomo tako porabili za slabo premišljene rešitve, načrtovane po najnižji ceni. Četrtič, ministrstvo 
za okolje in prostor spreminja tudi  in posega v sistem licenc inženirjev. Vsako stavbo namreč načrtuje gradbeni zakon
skupina inženirjev (arhitekt, gradbenik, električar, strojnik ...), vodenje projekta... 

Tisk Naslov Javno pismo ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku

Zaporedna št.
10

Medij Delo - Sobotna priloga, Slovenija Stran: 30 Površina: 175 cm2

Rubrika, Datum Sobotna priloga; 6. 2. 2021

Avtor Andrej Vizjak

Teme
Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , 
Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...vsebino načrtov arhitekture določala zbornica, ki zastopa arhitekte ( )«, in ne zbornica, ki zastopa inženirje (ZAPS IZS
). Zagotovo bo tudi na podlagi predloga novega GZ-i strokovno vsebino načrtov arhitekture določala zbornica, ki 
zastopa arhitekte ( ). Drugi odstavek 32. člena predloga GZ-i določa le, da standardizirane... ZAPS
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Tisk Naslov Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

Zaporedna št.
11

Medij Dnevnik - Dnevnikov objektiv, Slovenija Stran: 23 Površina: 697 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 6. 2. 2021

Avtor podpisnikov Več

Teme Zakon o urejanju prostora , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...Predlagatelj spremembe zakona pojasnjuje, da se obveza izvedbe projektnih natečajev za gradnjo na lokacijah, kjer 
tako zahteva prostorski akt, seli v . Ne pojasni pa, zakaj se ob tem ukinja tudi obveza izvedbe zakon o urejanju prostora
projektnih natečajev za gradnjo javnih objektov, katerih investicijska vrednosti presega 2,5... 

Tisk Naslov 16-milijonski regijski projekt gre naprej

Zaporedna št.
12

Medij Štajerski tednik, Slovenija Stran: 4 Površina: 377 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 2. 2021

Avtor Mojca Zemljarič

Teme Projektiranje

Povzetek
...»Vlogo za vse tri odseke za sofinancerski delež smo oddali 29. januarja,« so povedali na MO Ptuj, kjer projekt tudi 
vodijo. , odkupi zemljišč, razlastitve... Trase bodočih kolesark so v , na občinah zapletov pri Projektiranje projektiranju
izvedbi projekta ne pričakujejo, čeprav vseh zemljišč za gradnjo še niso pridobili. »Pridobivanje... 

Tisk Naslov Kaj nam zares prinašajo nove PGU 2020?

Zaporedna št.
13

Medij Pravna praksa, Slovenija Stran: 14 Površina: 912 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 2. 2021

Avtor Vesna Sodja, Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Teme Gradbeni zakon , Projektiranje , GZS-ZGIGM

Povzetek
...uveljavljeno slabo prakso, da so naročniki izvajalcem projektno dokumentacijo izročali sukcesivno ali pa je sploh niso 
izročili, in to kljub nasprotni zahtevi . Prav tako PGU 2020 poznajo pomembno novost, ki v 14. gradbene zakonodaje
uzanci določa, kako daleč sega dolžna skrbnost izvajalca, da opazi morebitne napake ali nedoslednosti... 

Tisk Naslov Kaj spreminja predlog novele Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

Zaporedna št.
14

Medij Pravna praksa, Slovenija Stran: 45
Površina: 3.932 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 2. 2021

Avtor Boštjan Udovič

Teme Gradbeni zakon

Povzetek

...določba četrtega odstavka 25. člena SZ-1, ki podrobneje opredeljuje posle vzdrževanja večstanovanjske stavbe, 
Predlagana sprememba je posledica spremembe .7 Z njo se med posle vzdrževanja gradbene zakonodaje
večstanovanjske stavbe in s tem 1 EVA: 20182550-0117. 2 Ur, I. RS, št 69/03 in nasl. 3 Normalno pa na ravni iz leta 
2006.... 

Tisk Naslov Napovednik

Zaporedna št.
15

Medij Pravna praksa, Slovenija Stran: 39 Površina: 509 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...(spletni seminar) /\acncija POTI . ~ " S' J '& ' Združenje nelodaialcev ploven,/e: . . Odškodninska odgovornost občin 
za sprejeti t* * * , r Nova  (GZ-1) in njen » , v «..i občinski prostorski načrt (OPN) , , vpliv na gradbena zakonodaja
sklepanje pogodb v zvezi z načrto- J *& ’ (spletni seminar) --,t t vanjem,... 
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Bomo po novem lahko gradili brez 
arhitektov? 

K. M. / STA Avtor 5. Februar 2021, ob 11:31 

Spor med arhitekti in inženirji. Kaj pravijo na ministrstvu za okolje 

in prostor? 

Ministrstvo za okolje in prostor predlog novega gradbenega zakona, ki bo nadomestil 

zakon, uveljavljen v letu 2018, še usklajuje. "Zakon je trenutno v fazi medresorskega 

usklajevanja. Predložitev predloga na vlado je predvidena marca 2021," so STA povedali 

na ministrstvu. 
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Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni 

podaljšana med drugim na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

(ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS) . 

Arhitekti: Ukinja se potrebo po arhitekturni stroki 

V ZAPS v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po 

arhitekturnem načrtovanju grajenega okolja. Zaradi ukinjanja zahtev strokovne 

kompetentnosti vodje projekta bo dolgoročno povzročil izjemno škodo slovenski 

arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter degradiral kvaliteto našega bivalnega okolja, 

so prepričani. 

"Obžalujemo, da se je v sporu glede vodje projektiranja med IZS in ZAPS oziroma 

predvsem med gradbenimi inženirji in arhitekti ministrstvo za okolje in prostor 

namesto iskanja kompromisnih rešitev v celoti postavilo na stran IZS in poslovnih 

interesov večjih gradbenih projektantskih podjetij," so zapisali. 

Gradbeni dokumenti 

Prvi korak: predodločba, lokacijska informacija in 

dokazilo o pravici graditi 

Kot spornega izpostavljajo 14. člen, po katerem da bo lahko vodja projekta predstavnik 

katerekoli stroke, ki sodeluje pri projektu. Ker lahko gradbeno dovoljenje pridobi vodja 

projektiranja sam, brez sodelovanja drugih strok, bodo po novem možne katerekoli 

možnosti, kot so, da bo gradbeno dovoljenje za vrtec lahko pridobil inženir strojništva, 

za šolo inženir elektrotehnike, za bolnišnico statik ipd. "Strokovnost s tem izgublja ves 

smisel. Pri vseh primerih bo gradbeno dovoljenje za naštete objekte lahko pridobljeno 

popolnoma brez sodelovanja arhitekta," so ogorčeni v ZAPS. 

Dodajajo, da bo vodja projekta lahko arhitekta k načrtovanju povabil šele v fazi projekta 

za izvedbo in da bo takrat arhitektura podrejena rešitvam, ki jih je že določil geodet ali 

strojni inženir kot vodja projekta. "Takrat lahko arhitekt doprinese zgolj še dekoracijo," 

pravijo. 
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Predlog po njihovem mnenju celo 

dopušča, da se celotna projektna 

dokumentacija za stavbo izdela povsem 

brez sodelovanja arhitektov. "Ministrstvo 

za okolje in prostor s tem dolgoročno 

ukinja potrebo po arhitekturni stroki 

nasploh," poudarjajo. 

V ZAPS so tudi ostro proti določilu 32. 

člena, da IZS pripravi in potrdi standard, Žurnal24 main 

ki vsebuje strokovne vsebine načrtov 

arhitekture (standardizirane popise obrtniških del), čeprav arhitekte zastopa ZAPS, ne 

IZS. Ta člen po navedbah zbornice v praksi pomeni, da bodo v skupščini IZS 

predstavniki gradbenih, strojnih, požarnih in drugih inženirjev odločali o vsebini in obliki 

dela načrtov arhitekture. 

Gradbena dokumentacija 

Drugi korak: idejna zasnova, dokumentacija za 

pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 

IZS: Inženirji imajo kompetence za vodenje projektov 

V IZS pravijo, da pri opredelitvah vodje projekta za ohranitev dosedanje ureditve (po 

trenutnem in tudi prejšnjem zakonu), po kateri lahko pooblaščeni inženirji nastopajo kot 

vodja projekta za stavbe in za investitorje pridobivajo tudi gradbena in uporabna 

dovoljenja. "Ne razumemo, zakaj je to naenkrat postalo sporno, saj imajo pooblaščeni 

inženirji znanja in kompetence, da to nalogo opravljajo," so v objavi na svoji spletni 

strani v sredo navedli v zbornici. 

Po mnenju IZS so sicer rešitve v predlogu novega zakona v delu, ki obravnava 

udeležence in njihova pooblastila, "predvsem v korist arhitektov, še posebej s 

pridobitvijo vodenja del, za katera po mnenju IZS sploh nimajo ustreznih kompetenc". 

"S temi spremembami je ministrstvo porušilo logična in strokovno podprta razmerja, 

vzpostavljena z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," so prepričani. 

Zurnal24.si 05.02.2021 
Petek, 11:35Država: Slovenija

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj... 3 / 5

Zurnal24.si 05.02.2021 
Petek, 11:35Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

7

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/bomo-po-novem-lahko-gradili-brez-arhitektov-361371










































O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Gradbena zakonodaja 

Tretji korak: komunalni prispevek ter vloga in takse za 

gradbeno dovoljenje 

V IZS pravijo, da ministrstvo njihovih bistvenih pripomb, podanih med javno obravnavo, 

ni upoštevalo. Menijo, da rešitve v predlogu zakona nikomur ne ustrezajo, zato ne vidijo 

pravega razloga za nadaljevanje, razen če bi se ministrstvo odločilo samo za nujne 

spremembe veljavnega zakona, ki bi odpravile ključne postopkovne ovire in skrajšale 

postopke. Ministra Andreja Vizjaka so sicer zaprosili za sestanek o novem zakonu. 

Ministrstvo: Ne želimo zmanjšati 

vloge arhitektov, a predlog, da bi 

imeli še naprej ekskluzivno 

pravico voditi projektiranje 

stavb, ni na mestu 

Ministrstvo zavrača trditve ZAPS, da bo 

poseg v prostor mogoč tudi brez 

arhitekta. "Po novem predlogu se vsebina 

projektne dokumentacije in zahteve po 
Profimedia 

načrtih s področja arhitekture prav nič 

ne spreminjajo glede na veljavno ureditev. Načrti s področja arhitekture in sodelovanje 

arhitektov pri vseh posegih v prostor in načrtovanju stavb so koristni in potrebni. V 

predlogu GZ-1 je spremenjena le določba glede zahtev za vodjo projektiranja, če pri 

projektiranju sodeluje več pooblaščenih strokovnjakov oziroma inženirjev in 

arhitektov," so STA navedli na ministrstvu. 

V tem primeru bo po predlogu zakona projektant določil vodjo projektiranja stavb izmed 

pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektiranju, ki pa ne bo nujno arhitekt, 

kot je zdaj v veljavi. "Velja zaupati strokovnosti projektanta, da bo znal izbrati vodjo 

projektiranja izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu, na podlagi 

referenc in znanja, ne le na podlagi tega, da je nekdo po izobrazbi arhitekt," pravi 

ministrstvo. 

Zurnal24.si 05.02.2021 
Petek, 11:35Država: Slovenija

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj... 4 / 5

Zurnal24.si 05.02.2021 
Petek, 11:35Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

8

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/bomo-po-novem-lahko-gradili-brez-arhitektov-361371
























O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Gradbena dokumentacija 

Četrti korak: dokumentacija za izvedbo, prijava del in 

zakoličenje 

Izpostavlja določbe 36. člena predloga zakona, po katerem bo projektant projektno 

dokumentacijo izdelal z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in 

drugimi rešitvami ter v projektiranje vključil pooblaščene arhitekte, pooblaščene 

krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje iz različnih področij glede na namen in 

zahtevnost objekta. "Torej na podlagi določb predloga GZ-1 ni bojazni, da arhitekti ne bi 

imeli pomembne vloge pri praktično vseh posegih v prostor, ki jih opravljajo v skladu z 

zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," dodaja. 

O zahtevi ZAPS za spremembo 32. člena pa ministrstvo trdi, da bo tudi na podlagi 

predloga novega gradbenega zakona strokovno vsebino načrtov arhitekture določal 

ZAPS. Predlagani člen določa le, da standardizirane popise del, materialov in opreme za 

gradnjo stavb v gradbeništvu, v soglasju z ministrom, objavi IZS v sodelovanju z ZAPS, 

GZS in OZS ter drugimi udeleženci pri graditvi in predstavniki strokovnih organizacij. 

Gradbena zakonodaja 

Peti korak: dokumentacija po zaključku gradnje 

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj . 
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Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in 
inženirje (tema)
Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki hitrejši, je razdelil 
arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je zakonski predlog v 
medresorskem usklajevanju in da bo v vladni obravnavi predvidoma marca.

Ministrstvo za okolje in prostor predlog novega gradbenega zakona, ki bo nadomestil zakon, uveljavljen v letu 2018, še 
usklajuje. "Zakon je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. Predložitev predloga na vlado je predvidena v marcu 
2021," so  povedali na ministrstvu.STA

Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med drugim na predlog 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije  in Inženirske zbornice Slovenije (ZAPS) (IZS).

Arhitekti: Ukinja se potrebo po arhitekturni stroki

V  v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po arhitekturnem načrtovanju ZAPS
grajenega okolja. Zaradi ukinjanja zahtev strokovne kompetentnosti vodje projekta bo dolgoročno povzročil izjemno 
škodo slovenski arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter degradiral kvaliteto našega bivalnega okolja, so prepričani.

"Obžalujemo, da se je v sporu glede vodje projektiranja med  in  oziroma predvsem med gradbenimi inženirji in IZS ZAPS
arhitekti ministrstvo za okolje in prostor namesto iskanja kompromisnih rešitev v celoti postavilo na stran  in poslovnih IZS
interesov večjih gradbenih projektantskih podjetij," so zapisali.

Kot spornega izpostavljajo 14. člen, po katerem da bo lahko vodja projekta predstavnik katerekoli stroke, ki sodeluje pri 
projektu. Ker lahko gradbeno dovoljenje pridobi vodja projektiranja sam, brez sodelovanja drugih strok, bodo po novem 
možne katerekoli možnosti, kot so, da bo gradbeno dovoljenje za vrtec lahko pridobil inženir strojništva, za šolo inženir 
elektrotehnike, za bolnišnico statik ipd. "Strokovnost s tem izgublja ves smisel. Pri vseh primerih bo gradbeno dovoljenje 
za naštete objekte lahko pridobljeno popolnoma brez sodelovanja arhitekta," so ogorčeni v ZAPS.

Dodajajo, da bo vodja projekta lahko arhitekta k načrtovanju povabil šele v fazi projekta za izvedbo in da bo takrat 
arhitektura podrejena rešitvam, ki jih je že določil geodet ali strojni inženir kot vodja projekta. "Takrat lahko arhitekt 
doprinese zgolj še dekoracijo," pravijo.

Predlog po njihovem mnenju celo dopušča, da se celotna projektna dokumentacija za stavbo izdela povsem brez 
sodelovanja arhitektov. "Ministrstvo za okolje in prostor s tem dolgoročno ukinja potrebo po arhitekturni stroki nasploh," 
poudarjajo.

V  so tudi ostro proti določilu 32. člena, da  pripravi in potrdi standard, ki vsebuje strokovne vsebine načrtov ZAPS IZS
arhitekture (standardizirane popise obrtniških del), čeprav arhitekte zastopa  ne  Ta člen po navedbah zbornice ZAPS, IZS.
v praksi pomeni, da bodo v skupščini  predstavniki gradbenih, strojnih, požarnih in drugih inženirjev odločali o vsebini IZS
in obliki dela načrtov arhitekture.

 Inženirji imajo kompetence za vodenje projektovIZS:

V  pravijo, da pri opredelitvah vodje projekta za ohranitev dosedanje ureditve (po trenutnem in tudi prejšnjem zakonu), IZS
po kateri lahko pooblaščeni inženirji nastopajo kot vodja projekta za stavbe in za investitorje pridobivajo tudi gradbena in 
uporabna dovoljenja. "Ne razumemo, zakaj je to naenkrat postalo sporno, saj imajo pooblaščeni inženirji znanja in 
kompetence, da to nalogo opravljajo," so v objavi na svoji spletni strani v sredo navedli v zbornici.

Po mnenju  so sicer rešitve v predlogu novega zakona v delu, ki obravnava udeležence in njihova pooblastila, IZS
"predvsem v korist arhitektov, še posebej s pridobitvijo vodenja del, za katera po mnenju  sploh nimajo ustreznih IZS
kompetenc".  temi spremembami je ministrstvo porušilo logična in strokovno podprta razmerja, vzpostavljena z "S
zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," so prepričani.

V  pravijo, da ministrstvo njihovih bistvenih pripomb, podanih med javno obravnavo, ni upoštevalo. Menijo, da rešitve IZS
v predlogu zakona nikomur ne ustrezajo, zato ne vidijo pravega razloga za nadaljevanje, razen če bi se ministrstvo 
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odločilo samo za nujne spremembe veljavnega zakona, ki bi odpravile ključne postopkovne ovire in skrajšale postopke. 
Ministra Andreja Vizjaka so sicer zaprosili za sestanek o novem zakonu.

Ministrstvo: Ne želimo zmanjšati vloge arhitektov, a predlog, da bi imeli še naprej ekskluzivno pravico voditi projektiranje 
stavb, ni na mestu

Ministrstvo zavrača trditve  da bo poseg v prostor mogoč tudi brez arhitekta. "Po novem predlogu se vsebina ZAPS,
projektne dokumentacije in zahteve po načrtih s področja arhitekture prav nič ne spreminjajo glede na veljavno ureditev. 
Načrti s področja arhitekture in sodelovanje arhitektov pri vseh posegih v prostor in načrtovanju stavb so koristni in 
potrebni. V predlogu  je spremenjena le določba glede zahtev za vodjo projektiranja, če pri projektiranju sodeluje GZ-1
več pooblaščenih strokovnjakov oziroma inženirjev in arhitektov," so  navedli na ministrstvu.STA

V tem primeru bo po predlogu zakona projektant določil vodjo projektiranja stavb izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki 
sodelujejo pri projektiranju, ki pa ne bo nujno arhitekt, kot je zdaj v veljavi. "Velja zaupati strokovnosti projektanta, da bo 
znal izbrati vodjo projektiranja izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu, na podlagi referenc in znanja, 
ne le na podlagi tega, da je nekdo po izobrazbi arhitekt," pravi ministrstvo.

Izpostavlja določbe 36. člena predloga zakona, po katerem bo projektant projektno dokumentacijo izdelal z arhitekturnimi, 
gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi rešitvami ter v projektiranje vključil pooblaščene arhitekte, 
pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje iz različnih področij glede na namen in zahtevnost objekta. 
"Torej na podlagi določb predloga  ni bojazni, da arhitekti ne bi imeli pomembne vloge pri praktično vseh posegih v GZ-1
prostor, ki jih opravljajo v skladu z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti," dodaja.

O zahtevi  za spremembo 32. člena pa ministrstvo trdi, da bo tudi na podlagi predloga novega gradbenega zakona ZAPS
strokovno vsebino načrtov arhitekture določal  Predlagani člen določa le, da standardizirane popise del, materialov ZAPS.
in opreme za gradnjo stavb v gradbeništvu, v soglasju z ministrom, objavi  v sodelovanju z   in  ter IZS ZAPS, GZS OZS
drugimi udeleženci pri graditvi in predstavniki strokovnih organizacij.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.

 - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob robu obiska Haloz napovedal, da se bodo prihodnji teden PODLEHNIK
v prvi fazi dodatnega sproščanja ukrepov na gospodarskem področju odprle vse trgovine in servisne dejavnosti do 400 
kvadratnih metrov. Pogoj za to je, da se zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirajo.

 - Začel je veljati osmi protikoronski zakon. Z njim se dosedanjim ukrepom za blažitev posledic epidemije LJUBLJANA
covida-19 pridružuje še za 320 milijonov evrov dodatnih. Ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in 
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo.

 - Veljati so začele spremembe odloka o pogojih za vstop v Slovenijo, ki predvidevajo manj izjem za vstop v LJUBLJANA
državo brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom. Pri štirih skupinah, med drugim pri 
čezmejnih dnevnih migrantih in tistih, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni. 
To je močno razburilo dnevne migrante, zlasti zaposlene v sosednjih Avstriji in Italiji, pa tudi opozicijske stranke   SAB, SD,
Levica in  ki so izpostavile, da bo ta po njihovem mnenju neživljenjski in nepremišljen ukrep prizadel 50.000 družin. LMŠ,
V teh strankah so opozorili, da zdravstveni domovi na območju nimajo niti ustreznih kapacitet ne testov, da bi izvedli 
tolikšno število testiranj. Problematični so tudi stroški, ki bodo, kot kaže, padli na posameznike. Vlado so zato pozvali k 
spremembi odločitve.

 - V četrtek so v Sloveniji ob 12.904  in hitrih testih potrdili 959 okužb z novim koronavirusom. LJUBLJANA PCR
Hospitaliziranih je bilo 988 bolnikov s covidom-19, od teh jih je 161 potrebovalo intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo 
so odpustili 78 oseb, 14 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo je v četrtek umrlo.

 - Inšpektorat za šolstvo in šport je od sredine oktobra do danes v zavodih s področja vzgoje in LJUBLJANA
izobraževanja opravil 1435 nadzorov, pri čemer večjih odstopanj ni ugotovil. "Nasprotno, v zadnjem obdobju ugotavljamo, 
da so zelo dobro pripravljeni in spoštujejo vsa priporočila in ukrepe za zajezitev okužb," pravi glavni inšpektor Simon 
Slokan.

 - Posvetovalna skupina za cepljenje pri  priporoča, da se cepivo AstraZenece proti covidu-19 LJUBLJANA NIJZ
uporablja pri osebah, starih med 18 in 64 let. Za starejše je na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva, je zapisano 
v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.

 - Poslanci   Levice in  so vložili tudi interpelacijo kulturnega ministra Vaska Simonitija. Očitajo LJUBLJANA SD, LMŠ, SAB
mu neučinkovito ukrepanje pri odpravi posledic blokade dela na področju kulture zaradi epidemije ter napade na 
neodvisnost novinarstva. Ministrovo delo razgrajuje kulturno delovanje, je v predstavitvi izpostavil poslanec Matjaž 
Nemec (SD).

 - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec o možnosti rekonstrukcije vlade pravi, da imajo v NSi za vse LJUBLJANA
resorje na razpolago primerne kadre in jim ni težko prevzeti nobene odgovornosti. Poudarja, da je NSi trden člen 
aktualne vladne koalicije, "kajti alternative ta trenutek ni". Morebitnih predčasnih volitev pa se v stranki ne bojijo. Glede 
dela na ministrstvu, ki ga vodi, je Vrtovec pojasnil, da želijo čas epidemije izkoristiti za uspešen zagon obnovitvenih del in 
drugih infrastrukturnih projektov. V sodelovanju z več deležniki so pripravili tudi vizijo razvoja železnic, ključno pa bo 
predvsem poenostaviti umeščanje železniške infrastrukture v prostor.

 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje LJUBLJANA
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. Na voljo je 43 milijonov evrov; 13,3 milijona 
za vrtce, 27,7 milijona za šole in dva milijona evrov za šolstva narodnosti. Rok za prijave je 1. marec.

 - Po izstopu Velike Britanije iz  morajo državljani petih članic, tudi Slovenije, plačevati višje BRUSELJ/LJUBLJANA EU
pristojbine za delovne vizume kot ostali evropski državljani, je poročal bruseljski medij Politico. Državljani Bolgarije, 
Estonije, Litve, Romunije in Slovenije namreč niso upravičeni do popusta v višini 55 funtov, ker da za njih ne veljajo 
določila iz Evropske socialne listine, ki bi to omogočila. Te informacije so razburile tudi več slovenskih evroposlancev, ki 
so se zavzeli, da bi morala  vztrajati pri enakopravni in enakovredni obravnavi vseh svojih državljanov. Izrazili so EU
pripravljenost na to opozoriti tudi v Evropskem parlamentu.
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 - Hrvaški parlament je razglasil hrvaško izključno gospodarsko cono v Jadranu. Z razglasitvijo je soglašalo ZAGREB
vseh 141 poslancev, ki so se udeležili seje v 151-članskem saboru. Cono, s katero bo Hrvaška dobila pravice gradnje 
umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra, bodo uveljavili osem dni po objavi v uradnem listu.

 - Banka Slovenije je opozorila, da tveganja za finančno stabilnost na prehodu v leto 2021 ob zaostrenih LJUBLJANA
gospodarskih razmerah ostajajo močno povečana. Pri tem je izpostavila dohodkovno in kreditno tveganje. Razmere bi 
bile brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik bistveno slabše, je poudarila centralna banka.

 - Holding Slovenske elektrarne naj bi bil pred sklenitvijo dogovora o poravnavi v odškodninski tožbi proti LJUBLJANA
ameriški multinacionalki General Electric Power, ki je pravna naslednica francoskega Alstoma, je poročal portal 
Necenzurirano. Alstom je dobavil tehnološko opremo za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, holding pa terja odškodnino.

 - Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki LJUBLJANA
hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je 
zakonski predlog v medresorskem usklajevanju in da bo v vladni obravnavi predvidoma marca.

 - Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se januarja po podatkih statističnega urada znižale tako v letni LJUBLJANA
kot v mesečni primerjavi. Na letni ravni je bila deflacija 0,7-odstotna, najbolj so se pocenila goriva. Na mesečni ravni pa je 
bila deflacija 0,4-odstotna, v glavnem zaradi razprodaj zimske obleke in obutve.

 - Sindikat kulture in narave Slovenije je v poslanici ob slovenskem kulturnem prazniku opozoril na trenutni LJUBLJANA
položaj kulture. Ob obletnici države je spomnil na dogajanje pred 30 leti. Stanje v kulturi se po oceni Glose od takrat ni 
veliko spremenilo. "Zaradi države mačehe je bila kultura v krizi tedaj in je v krizi sedaj," piše v poslanici.

 - Pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije  je prek Zooma potekal pogovor, LJUBLJANA (ZDSSS)
posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku, na katerem so spregovorili o ustvarjanju slepih in slabovidnih. Večkrat je 
bilo slišati, da jih moti oznaka t.i. slepega umetnika. Bližje bi jim bilo, če bi dejali "umetnik, ki je tudi slep".
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Za investicije v vrtce in osnovno šolstvo v štirih 
letih na voljo 43 milijona evrov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v 
vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. Na voljo je 43 milijonov evrov; 13,3 milijona za vrtce, 
27,7 milijona za šole in dva milijona evrov za šolstva narodnosti. Rok za prijave je 1. marec.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z 
namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov ter zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

V okviru razpisa je predvidenih 13,3 milijona evrov za investicije v vrtce, 27,7 milijona evrov za osnovno šolstvo in 2 
milijona evrov za investicije šolstva narodnosti. V razpisu je določena maksimalna možna višina sofinancerskih sredstev 
ministrstva, ne glede na obseg načrtovanih investicij občin.

Namen omejitve je zagotoviti finančno pomoč čim večjemu številu občin. Določeni sta dve maksimalni višini sredstev 
sofinanciranja s strani ministrstva, ena velja za vrtce in glasbene šole, druga za osnovne šole, podružnične osnovne šole 
in osnovne šole s prilagojenim programom, so zapisali na ministrstvu.

Poleg največ dveh projektov iz svoje občine lahko posamezne občine prijavijo še dodatni, skupen projekt v vrtec ali 
osnovno šolstvo, če sta ustanoviteljici in lastnici najmanj dve ali več občin. Skupni projekt oziroma skupno investicijo 
lahko prijavi tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda.

Vloge na razpis se lahko oddajo samo v elektronski obliki preko spletne aplikacije sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu, ki je dostopna na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/portal/.

Dostop do spletne aplikacije za pripravo in oddajo vlog je možen le na podlagi predhodno pridobljene pravice za delo v 
varnostni shemi.

Elektronsko vlogo je možno oddati do 1. marca do vključno 23.59 ure, ko se aplikacija samodejno zapre. Za pravočasne 
štejejo vloge, ki bodo oddane v času odprte aplikacije. Izpolnjene, a ne oddane vloge bodo zavržene.

Odpiranje vlog bo 2. marca opravila strokovna komisija in ne bo javno, saj se pričakuje veliko število vlog.
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Če bodo epidemiološke razmere 
Trgovina 

dovoljevale, Ikea 25. februarja odpira vrata 
Vanja Brkić 

5. februar 2021 18:49 

5. februar 2021 18:53 

Predviden čas branja: 3 
Če bodo epidemiološke razmere ugodne, bo Ikea 25. februarja odprla vrata svoje prve 

min 

trgovine v Ljubljani. V vsakem primeru pa bodo kupci lahko prva naročila s tem dnem 

oddali prek spleta. 

V Ikei ob ugodnih epidemioloških razmerah 25. februarja načrtujejo odprtje svoje prve trgovine v Sloveniji. V vsakem primeru pa s tem 

dnem začne delovati njena spletna trgovina. (Foto: Luka Cjuha) 

Ljubitelji trgovca s pohištvom Ikea bodo s 25. februarjem lahko nakupovali v njegovi prvi trgovini v 

Sloveniji, če bodo seveda epidemiološke razmere dovoljevale odprtje tovrstnih trgovin. V vsakem 

primeru pa bodo kupci od 25. februarja lahko Ikeine izdelke nakupovali prek spleta, saj bodo s tem 

dnem lahko oddali prva spletna naročila, so sporočili iz družbe. 

Brskanje med več kot 9500 izdelki v spletni trgovini na naslovu www.ikea.si pa bo mogoče že od 

prihodnjega torka. Ikea bo s 25. februarjem v Mariboru odprla tudi prevzemno mesto, kjer bodo kupci 

s štajerskega konca prek spleta naročeno blago lahko prevzeli po nižji dostavni ceni. 

Če bo Ikea 25. februarja smela odpreti tudi fizično trgovino, bo nakupovanje v njej potekalo skladno s 

strogimi zaščitnimi ukrepi družbe ter z zahtevami in smernicami vlade, so zagotovili v švedski družbi. 

Med ukrepi, ki bodo veljali v trgovini, so navedli obvezno nošenje mask, preverjanje telesne 

temperature, pogosto razkuževanje prostorov in zagotavljanje spoštovanja primerne varnostne 

razdalje. Spomnimo, Ikea je gradnjo trgovine začela oktobra 2019. 

Ikeo snubili od leta 2008 

Dnevnik.si 05.02.2021 
Petek, 18:53Država: Slovenija

https://www.dnevnik.si/1042948661/lokalno/ljubljan... 1 / 2

Dnevnik.si 05.02.2021 
Petek, 18:53Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042948661/lokalno/ljubljan...

15

https://www.dnevnik.si/1042948661/lokalno/ljubljana/ce-bodo-epidemioloske-razmere-dovoljevale-ikea-25-februarja-odpira-vrata


O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

O prihodu Ikee na ljubljanski trg pohištva se je ugibalo že pred leti. Podžupan Janez Koželj je v 

intervjuju za Dnevnikov Objektiv leta 2017 razkril, da so se na občini od leta 2008 naprej »borili za 

to, da bi ta trgovina prišla v mesto, in ne nekam na obrobje ob avtocesti. Celo lastniku Ikee sem pisal, 

naj naredi trgovino v Ljubljani.« 

Prve formalne korake na poti do odprtja trgovine v prestolnici je Ikea storila leta 2014 s podpisom 

memoranduma z občino in nato marca 2015, ko je z Zavarovalnico Triglav sklenila predpogodbo za 

nakup zemljišča v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC za Kristalno palačo. Potem ko je občina 

dokaj hitro spremenila občinski prostorski načrt, ki je švedskemu trgovcu omogočal gradnjo trgovine 

brez dodatnega koraka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta, je Ikea šla v 

dejanski nakup zemljišča. 

Kupoprodajno pogodbo za dobrih 53.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče je Ikea z družbo Triglav 

Upravljanje nepremičnin sklenila januarja 2016. Za zemljišče je odštela nekaj manj kot 16,1 milijona 

evrov brez davka. 

Zapleti s pridobivanjem zemljišč za cesto 

Ikea je sprva imela ambicije gradnjo začeti že leta 2017. A ti načrti so kmalu splavali po vodi, saj 

ljubljanska občina ni mogla pravočasno pridobiti vseh zemljišč za ureditev cestne infrastrukture. 

Zapletlo se je pri pridobivanju parcel za gradnjo glavne dostopne ceste do Ikee, ki bi povezovala 

Kajuhovo in Ameriško ulico. Zaradi določb občinskega prostorskega načrta Ikea trgovine ne bi mogla 

odpreti, dokler ta cesta ne bi bila zgrajena v celoti. Lastnik teh zemljišč je bila družba Protect GL v 

stečaju. Občina in stečajni upravitelj družbe se nista zedinila glede cene, zato je občina morala 

sprožiti postopek razlastitve. A kdaj bi ta bil končan, je bilo težko napovedati. 

To negotovost je občini in Ikei pomagala presekati nova gradbena zakonodaja, ki je uvedla krajši in 

enostavnejši postopek spreminjanja prostorskega načrta. S pomočjo lokacijske preveritve je Ikea v 

začetku leta 2019 dosegla spremembo prostorskega načrta tako, da gradnja cestne med Kajuhovo in 

Ameriško ulico ni bila več pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za trgovski center. Za zdaj je zgrajen 

le del omenjene ceste, in sicer od Ameriške ulice do Ikee. Ko se bo občina končno dokopala do 

zemljišč, ki jih je Protect GL vmes prodal družbi Kompas Shop, pa bo cestno povezavo zaključila s 

priključitvijo na Kajuhovo ulico. 

trgovina Ikea Ikea Slovenija BTC covid-19 epidemija epidemiološke razmere 

POŠLJI KOMENTAR POŠLJI POPRAVEK 
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Predlogi sprememb gradbene zakonodaje 
razdvojili arhitekte in gradbene inženirje 
Čas branja: 3 min 

Več iz teme . 
0 Shrani 

05.02.2021 16:19 Dopolnjeno: 05.02.2021 16:33 

Obveščaj me o novih člankih : Arhitekti opozarjajo, da predlogi sprememb gradbene zakonodaje 

brišejo njihovo stroko, gradbeniki trdijo nasprotno 
zakonodajne... dodaj 

Vasilij Krivec 

gradbeništvo dodaj 

arhitektura dodaj 

RTVS dodaj 

Zbornica za... dodaj 

Arhitekti poudarjajo, da v predlogu sprememb gradbenega zakona stroka vodje projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja ni več določena, gradbeniki pa trdijo, da bodo arhitekti 

vedno vključeni v ta proces, a da ga mora voditi kompetentna oseba s strokovnimi 

referencami in vodstvenimi sposobnostmi, ne glede na to, iz katere stroke prihaja. 

Več iz teme : 

zakonodajne spremembe > gradbeništvo > arhitektura > RTVS > 

Zbornica za arhitekturo... > Tomaž Krištof > Zbornica gradbeništva... > 

GZS > Gregor Ficko > Inženirska zbornica... > 

V medijih, na RTV Slovenija , v Delu in Večeru, smo zasledili poročila, po 

katerih je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije proti predlogom 

sprememb gradbene zakonodaje. 

Glavni očitek je, da s predlogom zakona odpravlja potrebo po arhitekturnem 

načrtovanju stavb in arhitekturni stroki, temu gradbena stroka nasprotuje. 

Kaj je jabolko spora? 

Finance.si 05.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-s... 1 / 3

Finance.si 05.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-s...

17

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-sprememb-gradbene-zakonodaje-razdvojili-arhitekte-in-gradbene-inzenirje


















































O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Pravzaprav gre za en sam člen. V veljavni zakonodaji za tretji odstavek 12. člena, 

v predlogu novega zakona pa za 14. člen. Oba člena določata, kdo je lahko vodja 

projekta za dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Veljavni zakon v tem delu pravi takole: »Projektant mora za vodenje izdelave 

projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega 

inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v nadaljnjem 

besedilu: vodja projekta) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od 

predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko 

dejavnost. Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo 

potrdi.« 

Besedilo tretjega odstavka 14. člena predloga novega gradbenega zakona je sicer 

na prvi pogled zelo podobno dikciji, ki je v veljavni zakonodaji, vendar s 

pomembno razliko, pravi pa takole: »Projektant mora za vodenje izdelave 

projektne dokumentacije določiti vodjo izdelave projektne dokumentacije (v 

nadaljnjem besedilu: vodja projekta). Vodja projekta se določi izmed 

sodelujočih pooblaščenih arhitektov ali pooblaščenih inženirjev glede na vrsto 

gradnje, klasifikacijo objekta in okoliščine gradnje. Vodja projekta vsebinsko 

koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo podpiše skupaj s 

projektantom, s čimer jamčita, da projekt izpolnjuje pogoje iz tega zakona. 

Vodja projekta za novogradnje stavb je praviloma pooblaščeni arhitekt, vodja 

projekta za novogradnje gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih 

posegov je praviloma pooblaščeni inženir ustrezne stroke.« Srž spremembe je 

po naših poizvedovanjih v poudarjeni besedi praviloma. Ta namreč pušča več 

odprtih možnosti, kdo lahko prevzame vlogo vodje projekta. 

Argumenti ZAPS 

Na ZAPS poudarjajo, da je v veljavnem zakonu vodja projekta določen po načelu 

prevladujoče stroke. V predlogu spremembe gradbenega zakona po njihovem 

mnenju stroka vodje projekta ni več določena in bi glede na tip objekta lahko 

projekte vodil strokovnjak za karkoli. »Ker vodja projekta sprejme ključne 

odločitve pri projektu in ga tudi pripelje do gradbenega dovoljenja, bo z novim 

zakonom naše grajeno okolje dano v roke nekompetentnim osebam,« pravi 

predsednik ZAPS Tomaž Krištof in dodaja, da mora biti vodja projekta za 

viadukt gradbeni inženir, vodja projekta za daljnovod mora biti inženir 

elektrotehnike in vodja projekta za stavbe mora biti arhitekt. 

Na ZAPS še dodajajo, da bo po novem lahko gradbeno dovoljenje za vrtec 

pridobil inženir strojništva, gradbeno dovoljenje za stanovanjsko naselje bo 

lahko pridobil inženir požarne varnosti, gradbeno dovoljenje za dom starejših 

pa inženir elektrotehnike. »Sodelovanje arhitekta pri načrtovanju grajenega 

bivalnega okolja ne bo več nujno, ali pa se bo arhitekt pridružil projektu šele v 

zadnji fazi, ko je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in prave možnosti za 

arhitekturno načrtovanje ni več,« še dodaja predsednik Krištof. 

Argumenti gradbene stroke 

Finance.si 05.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-s... 2 / 3

Finance.si 05.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-s...

18

https://gradbenistvo.finance.si/8971391/Predlogi-sprememb-gradbene-zakonodaje-razdvojili-arhitekte-in-gradbene-inzenirje






















O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Vendar na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala 

pri GZS menijo drugače. Direktor te zbornice Gregor Ficko na trditve 

arhitektov, da bo s tem povzročena škoda arhitekturni stroki, odgovarja, da so iz 

trte izvite. »Tudi ko je je vodja projekta pooblaščeni inženir, je v izdelavo 

projektne dokumentacije vključen pooblaščeni arhitekt, ki izdela enega od 

načrtov projektne dokumentacije, in sicer je to načrt arhitekture, ki ga ne more 

in ne sme izdelati nihče drug kot pooblaščeni arhitekt,« pravi Ficko. 

Po njegovem mnenju mora vodja projekta poznati stroko in imeti ustrezne 

reference, za kar poleg specialističnih znanj potrebuje tudi vodstvene 

sposobnosti. Pri projektiranju vsake stavbe morajo biti zato, da bo ta varna in 

zanesljiva za uporabo, vključene vse stroke, ki to zagotavljajo. Pri projektu 

morajo sodelovati najmanj arhitekt, gradbeni, strojni ter inženirja 

elektrotehnike in požarne varnosti. Pri projektiranju industrijskih stavb morajo 

sodelovati še strokovnjaki s področje tehnologije. »V odvisnosti od vrste stavbe 

je vloga enih oziroma drugih strok večja, zato ni primerno posploševati in 

vnaprej predpisovati, katera stroka to je. Imenovanje naj se prepusti direktorju 

projektivnega biroja, ki prevzame posel in zanj tudi odgovarja,« razlaga Gregor 

Ficko, ki sicer dodaja, da bi bilo najbolje, če bi direktor projektivnega biroja 

imenoval vodjo projekta v soglasju z investitorjem, ki investicijo plača, s čimer 

bi se izognili imenovanju oseb s premalo referencami. 

Vsi se strinjajo, da potrebujejo drug drugega 

Obe strani se strinjata le v tem, da se brez sodelovanja med arhitekturno in 

inženirskimi strokami stavb ne da projektirati. ZAPS vztraja pri stališču, da je 

sodelovanje med strokami nujno, arhitekt ne more končati projekta za stavbo 

brez statičnega izračuna, ki ga naredi gradbeni inženir. ZAPS je objavil več 

mnenj in stališč do sprememb gradbenega zakona, ki so objavljeni na njihovi 

spletni strani . 

Gradbena stroka pa opozarja, da je proces gradnje skupek interdisciplinarnega 

dela vseh udeležencev v graditeljskem procesu in pomeni intenzivno 

medsebojno sodelovanje vseh inženirjev. Brez sodelovanja geomehanika ali 

gradbenega inženirja s področja konstrukcij stavba ne bo varna in se bo ob 

potresu morda zrušila; brez sodelovanja elektro- in strojnih inženirjev v objektu 

ne bomo mogli zagotoviti osnovnih komunalnih, telekomunikacijskih in 

energetskih dobrin, kot so elektrika, voda in internet; in seveda brez 

sodelovanja arhitektov stavba ne bo funkcionalna. Vse graditeljske stroke so 

torej potrebne in pomembne za varno, udobno in funkcionalno gradnjo in ena 

sama stroka ne prevladuje in ne more prevladovati nad drugimi. Na straneh 

Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala so objavili svoj 

Komentar ob sprejemanju gradbene zakonodaje , ki so ga podpisali 

projektanti, predstavniki gradbenih fakultet, GZS zavodov in Inženirske 

zbornice Slovenije 
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Inženirski pogled na sprejemanje
nove gradbene zakonodaje
Gradbeni zakon Glede na napovedi tako politike kot tudi največjih državnih investitorjev se gradnjam v Sloveniji obetajo dobri časi

Slovenski inženirji smo v medijih in na
spletni strani Zbornice za arhitekturo

in prostor Slovenije (Zapsa) v preteklih

tednih opazili koordinirano medijsko

kampanjo, uperjeno zoper gradbe-

no zakonodajo (tj. gradbeni zakon) in

predvsem zoper njene spremembe ozi-

roma dopolnitve, ki so trenutno v fazi

priprave. Da je treba zakonodajo po-
praviti in uskladiti s procesi projektira-

nja, se inženirji strinjamo, a iz drugač-

nih razlogov.

Sistemska zakonodaja s področja gra-
diteljstva je izjemno kompleksna, saj

ureja vse vidike gradnje: od umeščanja
objektov v prostor, ureditve prostora,
presoje vplivov na okolje in pogojev
pridobivanja gradbenega (in drugih)
dovoljenj do strokovnih pogojev in
pooblastil za vse udeležence v procesu
projektiranja in gradnje (to so projek-

tanti, nadzorniki, geomehaniki, izvajal-
ci in drugi strokovnjaki), pogojev same
gradnje, vsebine projektne dokumenta-
cije, dokazil ter ne nazadnje pogojev za
delovanje inšpekcijskih služb - skratka
vse, kar bi lahko vplivalo na grajeno
okolje. Gradbena zakonodaja je z vidika

posegov tako v naravni kot v urbani
prostor izjemno pomembna in zato zelo
kompleksna stvar.

Vsi, ki sodelujemo v graditeljskih pro-
cesih, se zavedamo, da je v okolju, kjer
živimo, vse, kar ni neokrnjena narava,
delo človeških rok in je torej zgrajeno.

Naravna podoba se tako z vsakim po-

segom v okolje vse bolj umika iz naših
življenj, in ko se dandanes v urbanizira-
nem prostoru ozremo naokoli, vidimo

naravo kot izredno oddaljeno veduto.
Posledice »zgrajenih napak« bodo naša
življenja pestila še leta, ne glede na to,
ali jih je zagrešil arhitekt ali kateri drug

udeleženec v postopku gradnje. Zato se
v tem segmentu s kolegi iz arhitekturne
stroke še kako strinjamo, da je treba

na grajeno okolje paziti, da morajo biti

posegi bodisi v naravo bodisi v že urba-
nizirano in grajeno okolje premišljeni,
subtilni in predvsem okolju primerni.

Kakovostno grajeno okolje
je v interesu vseh članov družbe

Javni interes, ki ga ščiti gradbena za-
konodaja, ne zaobjema le premišljenih
posegov v prostor, temveč tudi druge
vidike gradnje, ki so za državljane ena-
kovrednega pomena, na primer varnost
in uporabnost zgrajene strukture. Tovr-

stne zahteve se nanašajo na stabilnost

konstrukcije, njeno potresno, požarno

in prometno varnost, kakovost gradnje,

higienske standarde zgradbe, njeno
uporabnost, trajnost itd. Enake zahteve

veljajo tako za stavbe kot za infrastruk-
turne projekte, na primer avtoceste,
železnice, industrijske in energetske
objekte in drugo inženirsko infra-
strukturo. Inženirji vseh strok smo pri

svojem delu zavezani k spoštovanju teh

pravnih zahtev graditeljskih procesov,
poleg tega pa upoštevamo tudi etične
in strokovne zaveze našega poklica. Naj

1
spadamo med inženirje gradbeništva,
geologije, prometa, strojništva, elek-

trotehnike ali arhitekture - vsi skupaj
bdimo nad tem, da je gradnja izvedena
skladno z zakoni, predpisi, standardi
ter zadnjimi dosežki in zmožnostmi
tehnike.

Drugi člen gradbenega zakona v dru-
gem odstavku navaja štirinajst različnih
javnih interesov, ki so z vidika varnosti
ključni pri procesu gradnje (čeprav si
tehnično niso povsem enakovredni).
Med vsemi v zakonu navedenimi
interesi je najmanj dvanajst takšnih,

ki jih je v preteklosti (kot tudi danes)

brez kakršnih koli strokovnih zadržkov
tehnično reševala gradbena stroka.

Glavnino strokovnega dela pri umešča-
nju prometnic in prometnih objektov v
prostor (naj omenimo samo avtocestni

program) so v bližnji preteklosti opra-

vljali gradbeni inženirji, ki so strokovno

delovali tako na področju urbanizma
kot gradbene projektive. Pri tem so
spoštovali vse javne interese, tako glede

varstva okolja, varstva in zaščite voda,
ohranjanja narave, varstva kulturne de-
diščine, skladnosti umeščanja objektov
v prostor in arhitekture, ter zagotovili
izvrstno uporabnost, učinkovitost,

kakovost in okoljsko usklajenost objek-

tov. Pri tem so seveda sodelovali tudi
predstavniki drugih interdisciplinarnih
strok, med njimi arhitekti in krajinski

arhitekti. A vodje projektov so bili (in
so) gradbeni inženirji. To je le eden
izmed primerov, ki jasno dokazujejo
pripravljenost gradbene stroke, da ne
le spoštuje in ščiti zakonsko opredelje-
ne javne interese, marveč jih aktivno
uresničuje z ustreznimi tehničnimi

rešitvami.
Stroke ne tekmujejo,
temveč se dopolnjujejo
Celoten proces gradnje je skupek inter-
disciplinarnega dela vseh udeležencev
v graditeljskem procesu in pomeni

intenzivno medsebojno sodelovanje

vseh inženirjev. Brez sodelovanja
geomehanika ali gradbenega inženirja s
področja konstrukcij stavba ne bo varna
in se bo ob potresu morda zrušila; brez
sodelovanja elektro in strojnih inženir-
jev v objektu ne bomo mogli zagotoviti

osnovnih komunalnih, telekomuni-
kacijskih in energetskih dobrin, kot so
elektrika, voda in internet; in seveda

brez sodelovanja arhitektov stavba ne bo
funkcionalna. Vse graditeljske stroke so
torej potrebne in pomembne za varno,
udobno in funkcionalno gradnjo in ena
sama ne prevladuje in ne more prevla-

dovati nad drugimi. Ali naj vsaj ne bi
prevladovala. Obstoječa gradbena zako-
nodaja (ki je bila prenovljena leta 2017)
namreč omenja »prevladujočo stroko«,
pojem, ki ga je nemogoče opredeliti. Kaj

je pomembnejše: funkcionalnost stavbe,
tekoča voda ali potresna varnost?

Arhitekti trdijo, da je prav arhitektura ta
prevladujoča stroka.

Kolegi arhitekti iz nam neznanega
strahu pred spremembami in dopolni-
tvami gradbenega zakona slovensko la-

ično in strokovno javnost te dni načrtno
zavajajo z neresnicami ter polovičnimi
ali iz konteksta izvzetimi informacijami.

Očitno predvsem s ciljem, da z vplivom

na javno mnenje dosežejo ekskluzivnost
na vrhu piramide vodenja gradbenih
projektov in vse druge stroke potisnejo

v položaj podizvajalcev. Zanimivo je, da
prihajajo takšne zavajajoče izjave prav iz

vrhov arhitekturnih poklicnih združenj,
predvsem z Zapsa, ki je pred mnogimi

leti nastal z odcepitvijo arhitektov - tudi
oni namreč nosijo strokovni naslov
inženirji - od Inženirske zbornice

Slovenije.
Iz komentarjev kolegov arhitektov

postaja vedno bolj razvidno, da veljav-

ne gradbene zakonodaje ne poznajo,

še manj pa poznajo predlagane spre-
membe in dopolnitve zakona. Zbrani
pod parolo, da »arhitektov odslej ne
bomo več potrebovali«, v javnost širijo
povsem napačne informacije in med
drugim absurdno trdijo: »Z možnostjo,

da se gradbeno dovoljenje za stavbo

pridobi brez sodelovanja arhitekta,
Mop [Ministrstvo za okolje in prostor]
odpravlja potrebo po celovitem arhitek-

turnem načrtovanju stavb. Ob tem pa

nov gradbeni zakon celo dopušča, da se
tudi PZI [projekt za izvedbo] in z njim

torej celotna projektna dokumentacija
za stavbo izdelata povsem brez sodelo-
vanja arhitektov. Mop s tem dolgoročno
odpravlja potrebo po arhitekturni stroki
nasploh!« (Vir: Zbornica za arhitekturoO
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in prostor Slovenije, predsednik Tomaž
Krištof, univ. dipl. inž. arh.)

Žal zapisane trditve kratko malo ne
držijo in so izredno zavajajoče. Dejstvo
je, da je bila do leta 2018, ko se je začel
uporabljati zdaj veljavni gradbeni zakon,

v Sloveniji več kot dve desetletji uvelja-
vljena praksa, da vlogo za izdajo grad-

benega dovoljenja (za vse stavbe, tako
rekoč brez izjem) nujno tvorijo načrt
arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij

ter načrta strojnih in elektro inštalacij.
Brez omenjenih sestavnih delov grad-

beno dovoljenje do nedavnega ni bilo iz-

dano. V gradbenem zakonu iz leta 2017

pa je zakonodajalec na predlog Mopa
ugodil zahtevam arhitektov - domnev-

no pa tudi javnemu interesu, čeprav se
sprašujemo, komu je tak »javni inte-
res« resnično v interesu - in z določili
novega gradbenega zakona dovolil, da

za pridobitev gradbenega dovoljenja za
stavbe zadošča zgolj projekt arhitekture.
Načrti konstrukcij, elektro in strojnih

inštalacij, geodezije in požarne varnosti

za pridobitev gradbenega dovoljenja
za stavbe torej od leta 2018 niso več
potrebni. Načrt arhitekture pa seveda
lahko podpiše izključno pooblaščeni ar-
hitekt, aktiven in plačljiv član Zapsa, kar
posredno pomeni, da lahko gradbeno
dovoljenje za stavbo pridobi izključno
arhitekt, sodelovanje z drugimi stroka-
mi pa je pri tem povsem prostovoljno.

Popotresni sunki
gradbene zakonodaje

Ob tem ne moremo mimo potresov, ki

so lani prizadeli naše južne sosede in

ki so dodobra poškodovali stavbe in

druge objekte v Zagrebu in treh manjših
mestih, Petrinji, Sisku in Glini. Analiza,
ki jo je izdelal državni Zavod za grad-
beništvo Slovenije (po naročilu Uprave

RS za zaščito in reševanje), je pokazala,

da bi se ob tako močnem potresu, kot je

decembra prizadel Petrinjo, v Ljublja-
ni porušilo deset odstotkov od tisoč
najranljivejših stavb, 40 odstotkov pa bi
jih bilo težko poškodovanih (podatke si
lahko ogledate na portalu Potrog2). S te
perspektive postane resnost življenjskih

posledic, ki jih imajo lahko neutemelje-

ni posegi v projektno dokumentacijo,
bolj očitna. V želji po »vitki« in »poceni«
državi žrtvujemo več kot le administra-

tivne zahteve, žrtvujemo tudi varnost in
stabilnost našega grajenega okolja.

Naročnik mora ob prijavi gradnje dr-

žavnemu odločevalcu predložiti izved-

beno dokumentacijo (tako imenovani
PZI), pri čemer morajo sodelovati vsi že
navedeni udeleženci. Vendar je v skladu

s slovensko zakonodajo predhodni
projekt za gradbeno dovoljenje - in po-
sledično izdano gradbeno dovoljenje -
edini pravni postulat, ki določa obseg in

način gradnje. Njegova pridobitev pa je
za stavbe trenutno izključno v rokah ar-
hitektov in bi po njihovem prepričanju
morala tudi ostati. O dejstvu, da so se iz

gradbene zakonodaje namerno izpustila
vprašanja, kot sta vloga odgovornega

projektanta ali obvezna revizija projek-

tne dokumentacije, tukaj namenoma ne
razglabljamo. Je pa popolnoma jasno,
da zgoraj zapisana trditev predsednika
Zapsa kratko malo ne drži.

Odločajo naj strokovna znanja

Kolegi arhitekti so se spustili celo
tako daleč, da gradbenemu inženirju,
četudi ima s svojega področja opravljen
znanstveni doktorat, odrekajo spo-
sobnost projektiranja in pridobivanja

gradbenega dovoljenja za lastno hišo.
Arhitekti trdijo - trenutna zakonodaja
pa to potrjuje -, da gradbeni inženir tega
ne zna in ne zmore (!). Zato domnevne
kršitve prijavljajo disciplinskemu tožilcu
Inženirske zbornice Slovenije z name-
nom, da se kršitelju odvzame licenca
pooblaščenega inženirja.

Na temo znanja in kompetenc naj

omenimo še naslednje. V okviru ku-

rikula na obeh slovenskih gradbenih
fakultetah študentje poslušajo preda-
vanja iz geologije, gradiv, mehanike

tal, temeljenja, zemeljskih del, jeklenih
konstrukcij, masivnih (armiranobeton-
skih) konstrukcij, lesenih konstrukcij,

hidrodinamike, statike, kinematike
in dinamike gradbenih konstrukcij,
eksperimentalne in potresne analize
konstrukcij, pregradnega inženirstva

itd., ki so seveda izdatno podprta s teo-
rijo klasičnih naravoslovnih predmetov
s področja matematike in fizike. Našteti
predmeti tvorijo teoretično podlago za
določanje konstrukcijske stabilnosti kot
temelja varnih gradbenih konstrukcij,
pa naj gre za stavbe ali druge gradbene

konstrukcije. V okviru študija arhitek-
ture študentje poslušajo predavanja le
s področij statike in gradiv, pa še to v
omejenem obsegu. Tako se postavlja

resno vprašanje, na podlagi katerega (te-

meljnega) znanja naj bi kolegi arhitekti
kot projektni vodje zagotavljali izpol-

njevanje pogojev na primer mehanske
odpornosti in stabilnosti, ki ju mora
izpolnjevati projektna dokumentacija za
izvedbo stavb in drugih visokih gradenj.

Arhitekti ne bodo
potisnjeni na obrobje

Pooblaščeni arhitekti imajo poleg tre-
nutnega monopola nad pridobivanjem
gradbenih dovoljenj za stavbe še nekaj

drugih monopolov. Občine morajo po
zakonsko predpisani zahtevi imenovati
občinskega urbanista (pri večjih obči-
nah gre za več oseb), ki mora biti po izo-
brazbi arhitekt. Zakonsko je predpisano
tudi, da lahko prostorske izvedbene akte
izdelujejo izključno arhitekti - pravi-

loma so to posamezniki ali podjetja, ki

imajo zaposlenih več arhitektov. Poleg

tega ima Zaps zakonsko predpisan mo-
nopol nad izdelavo javnih arhitekturnih
natečajev za stavbe. Ta pravilnik, ki ga
je pred leti izdal Mop, je bil še dodatno

vsebinsko »monopoliziran« v času, ko je
na Mopu kot državni sekretar služboval

Aleš Prijon, po osnovni izobrazbi arhi-
tekt in pred nastopom državne funkcije
tudi predsednik Zapsa. Z novim gradbe-

nim zakonom in dodatnimi tolmačenji

je svojim stanovskim kolegom s širitvijo
ekskluzivnih pooblastil na področju
načrtovanja in projektiranja pomagal
zagotoviti monopol.

Spremembe in dopolnitve gradbenega
zakona, ki so trenutno v pripravi, pred-

videvajo, da bodo arhitekti odslej poleg

obstoječih pridobili še dodatna poobla-
stila, saj bodo po novem lahko izvajali
tudi funkcije vodje del in vodje gradbi-

šča oziroma vodje gradnje. Poleg tega
predlagane spremembe in dopolnitve

zakona predvidevajo, da bodo vodenje
projektov za vse gradnje lahko vodili
tudi arhitekti. Kako je to upravičeno z
opisanimi kurikulumskimi razlikami
med študijema arhitekture in gradbe-

ništva, sicer ni povsem jasno, se pa za
arhitekte s tem odpirajo široke možnosti
za delo, ki ga doslej niso opravljali ali ga

strokovno obvladali.
Vodenje projekta je operativna

funkcija, ki potrebuje veliko izkušenj in

znanja. Če bi obveljalo tolmačenje Aleša
Prijona, prejšnjega državnega sekretar-
ja na Mopu, ki je svojo interpretacijo
gradbenega zakona leta 2019 posredoval

upravnim enotam (ki vodijo postopke
izdaje gradbenih dovoljenj), bi poleg
vseh že naštetih privilegijev tudi podro-
čje vodenja projekta ostalo v monopolni

pristojnosti arhitektov. Pred Prijonovo
interpretacijo so namreč tudi gradbeni
inženirji smeli voditi izdelavo projektne
dokumentacije za stavbe in nerazumlji-

vo je, zakaj ne bi moglo biti spet tako.

Kaj si v resnici želimo inženirji

Na koncu želimo poudariti, da nas
zelo preseneča, da Zaps ne zazna, da
predvidene spremembe in dopolnitve
gradbenega zakona širijo pooblastila ar-
hitektom, ne pa jim jih zožujejo. Še bolj
nas preseneča trdo stališče predstav-

nikov Zapsa, ki sporočajo, »da Zaps v
celoti zavrača besedilo predloga novega
gradbenega zakona«. (Vir: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, predse-

dnik Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh.)

Glede na napovedi tako politike kot
tudi največjih državnih investitorjev se
gradnjam v Sloveniji obetajo dobri časi.
Pričakujemo, da bo v prihodnjih letih

dovolj dela za vse: za arhitekte, inženir-
je in izvajalce. Zato pozivamo kolege

arhitekte, da skupne sile - namesto
v prepire in spotikanja - raje usme-
rimo v izvedbo projektov, ki so pred

nami, in zagotovimo, da bodo zgrajeni
kakovostno, strokovno, pravočasno in

ekonomsko učinkovito. Predvsem pa jih
pozivamo, da obe stroki, ki tvorita slo-
vensko graditeljstvo, energijo vložita v
pripravo alternativne gradbene zakono-

daje, kakršno bi v Sloveniji morali imeti,
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ter državi in javnosti pokažeta, kako bi
v Sloveniji v resnici morali projektirati
in graditi.

• Avtorji
1. članka

mag. Črtomir Remec, predsednik

Inženirske zbornice Slovenije

mag. Gregor Ficko, direktor Zborni-

ce gradbeništva in industrije gradbene-

ga materiala - CZS

mag. Vekoslav Korošec, direktor

Združenja za inženiring - CZS

mag. Slovenko Henigman, direktor

Združenja za svetovalni inženiring -
CZS
dr. Aleš Žnidarič, direktor Zavoda za
gradbeništvo Slovenije

Andrej Pogačnik, predsednik UO
Matične sekcije gradbenih inženirjev

-IZS
dr. Samo Peter Medved, član UO

Matične sekcije gradbenih inženirjev

-IZS
dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete

za gradbeništvo in geodezijo Univerze

v Ljubljani

dr. Andrej Kryžanowski, predsednik

Zveze društev gradbenih inženirjev in

tehnikov Slovenije

Angelo Žigon, direktor Elea iC, d. o. o.

Obe stroki, ki tvorita
slovensko graditeljstvo, naj
energijo vložita v pripravo
alternativne gradbene
zakonodaje, kakršno bi
v Sloveniji morali imeti.

Ko v grajskidtvnjak je prišla, judovska lepa deklica, mladenča najde kršenga. Za bele jo roke prijel, na srcestisnil, jo objel, je govoriti tak začel: »De ljubit moram vse ljudi, tak vera moja me uči, al ljubiš me: judovska hči?-:

JUDOVSKO DEKLE

Gradbena zakonodaja je z vidika posegov tako v naravni kot v urbani prostor izjemno pomembna in zato zelo kompleksna stvar. Foto joŽE Suhadolnik

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Delo 06.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Stran: 17

Površina: 1.666 cm2 3 / 3

Delo 06.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 17

Površina: 1.666 cm2

22

























TRGOVINA

Ikea 25. februarja odpira vrata trgovine
Če bodo epidemiološke raz-
mere ugodne, bo Ikea 25. fe-

bruarja odprla vrata svoje pr-

ve trgovine v Ljubljani. V vsa-
kem primeru pa bodo kupci

lahko prva naročila s tem
dnem oddali prek spleta.

/ Vanja Brkič

Ljubitelji trgovca s pohištvom Ikea
bodo s 25. februarjem lahko nakupo-

vali v njegovi prvi trgovini v Sloveniji,

če bodo seveda epidemiološke razme-

re dovoljevale odprtje tovrstnih trgo-

vin. V vsakem primeru pa bodo kupci

od 25. februarja lahko Ikeine izdelke
nakupovali prek spleta, saj bodo s

tem dnem lahko oddali prva spletna

naročila, so sporočili iz družbe.
Brskanje med več kot 9500 izdelki

v spletni trgovini na naslovu
www.ikea.si pa bo mogoče že od
prihodnjega torka. Ikea bo s 25. fe-
bruarjem v Mariboru odprla tudi

prevzemno mesto, kjer bodo kupci s

štajerskega konca prek spleta naro-

čeno blago lahko prevzeli po nižji

dostavni ceni.
Če bo Ikea 25. februarja smela od-

preti tudi fizično trgovino, bo naku-
povanje v njej potekalo skladno s

strogimi zaščitnimi ukrepi družbe ter

z zahtevami in smernicami vlade, so

zagotovili v švedski družbi. Med
ukrepi, ki bodo veljali v trgovini, so

navedli obvezno nošenje mask, pre-
verjanje telesne temperature, pogos-
to razkuževanje prostorov in zagota-

vljanje spoštovanja primerne varnos-

tne razdalje. Spomnimo, Ikea je grad-
njo trgovine začela oktobra 2019.

Ikeo snubili od leta 2008
O prihodu Ikee na ljubljanski trg

pohištva se je ugibalo že pred leti.
Podžupan Janez Koželj je v intervju-
ju za Dnevnikov Objektiv leta 2017

razkril, da so se na občini od leta
2008 naprej »borili za to, da bi ta tr-

govina prišla v mesto, in ne nekam
na obrobje ob avtocesti. Celo lastni-
ku Ikee sem pisal, naj naredi trgovi-

no v Ljubljani.«

Prve formalne korake na poti do
odprtja trgovine v prestolnici je Ikea
storila leta 2014 s podpisom memo-

randuma z občino in nato marca

2015, ko je z Zavarovalnico Triglav

sklenila predpogodbo za nakup ze-

mljišča v ljubljanskem nakupoval-

nem središču BTC za Kristalno pala-

čo. Potem ko je občina dokaj hitro
spremenila občinski prostorski načrt,

ki je švedskemu trgovcu omogočal
gradnjo trgovine brez dodatnega ko-
raka sprejemanja občinskega po-
drobnega prostorskega načrta, je
Ikea šla v dejanski nakup zemljišča.

Kupoprodajno pogodbo za dobrih

53-000 kvadratnih metrov veliko ze-

mljišče je Ikea z družbo Triglav Upra-
vljanje nepremičnin sklenila januarja

2016. Za zemljišče je odštela nekaj ma-

nj kot 16,1 milijona evrov brez davka.

Zapleti s pridobivanjem
zemljišč za cesto
Ikea je sprva imela ambicije gradnjo

začeti, že leta 2017. A ti načrti so kma-
lu splavali po vodi, saj ljubljanska ob-
čina ni mogla pravočasno pridobiti

vseh zemljišč za ureditev cestne in-

frastrukture. Zapletlo se je pri prido-
bivanju parcel za gradnjo glavne dos-
topne ceste do Ikee, ki bi povezovala

Kajuhovo in Ameriško ulico. Zaradi
določb občinskega prostorskega na-

črta Ikea trgovine ne bi mogla odpre-

ti, dokler ta cesta ne bi bila zgrajena

v celoti. Lastnik teh zemljišč je bila
družba Protect GL v stečaju. Občina
in stečajni upravitelj družbe se nista
zedinila glede cene, zato je občina
morala sprožiti postopek razlastitve.
A kdaj bi ta bil končan, je bilo težko
napovedati.

To negotovost je občini in Ikei po-
magala presekati nova gradbena za-

konodaja, ki je uvedla krajši in enos-

tavnejši postopek spreminjanja pros-
torskega načrta. S pomočjo lokacij-
ske preveritve je Ikea v začetku leta
2019 dosegla spremembo prostorske-

ga načrta tako, da gradnja cestne

med Kajuhovo in Ameriško ulico ni
bila več pogoj za izdajo uporabnega

dovoljenja za trgovski center. Za zdaj
je zgrajen le del omenjene ceste, in
sicer od Ameriške ulice do Ikee. Ko

se bo občina končno dokopala do ze-

mljišč, ki jih je Protect GL vmes pro-
dal družbi Kompas Shop, pa bo ces-

tno povezavo zaključila s priključitvi-

jo na Kajuhovo ulico. x
Od 25. februarja bodo kupci
lahko Ikeine izdelke

nakupovali prek spleta, saj
bodo s tem dnem lahko

oddali prva spletna naročila

so sporočili iz družbe.
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V Ikei ob ugodnih epidemioloških razmerah 25. februarja načrtujejo odprtje svoje

prve trgovine v Sloveniji. V vsakem primeru pa s tem dnem začne delovati njena

spletna trgovina. O Luka Cjuha
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Pomirimo se r najhuje šele pride
Tekst

Boris Matič

Foto

Roman Šipič

Novi dejavnik virusa bomo ob-
vladali z znanostjo, z (bolj ali
manj uspešnimi) nefarmacevt-

skimi ukrepi in cepivom. Za

podnebne spremembe pa ni

tako enostavnih rešitev. Pod-
ročij, kjer se moramo iz primeža lastnih teh-
nologij izviti z inovacijami na ravni cepiva, je
mnogo: zmanjšanje emisij v proizvodnji, tran-

sportu in gradnji, zajem in trajno skladiščenje
ogljikovega dioksida, radikalna sprememba
vira beljakovin v prehrani ... Vsako izmed teh
področij potrebuje razvojni napor na ravni
več deset različnih cepiv proti koronavirusu.
Posledice zastoja v razvoju bodo katastrofalne
in veliko težje odpravljive kot posledice epide-
mije.

In na tem mestu smo lahko virusu sars-
-cov-2 celo hvaležni. Več desetletij poslušamo,
da radikalne spremembe v svetovni ureditvi,

ki so potrebne za korenito zmanjšanje iz-
pustov ogljikovega dioksida, enostavno niso
možne. Da je ekonomski strošek »zelene pre-

mije« na nove tehnologije prevelik. Da je iner-
cija sistemov prevelika.

Epidemija je pokazala, da je to laž. Radikal-
ne spremembe sistemov so možne pod dvema
pogojema: da je grožnja takojšnja, tj. vidna
znotraj političnega mandata, in da je ogrože-

na prava skupina ljudi - starejša populacija,
ki premore socialno, politično in ekonomsko

moč. Takrat se lahko svet ustavi nemudoma.
Podnebna kriza deluje prepočasi, da bi vpli-

vala na volilne mandate, in vpliva na populaci-
jo, za katero očitno nikomur ni dovolj mar. Po-

pulacija, ki bo trpela zaradi podnebne krize, še
nima volilne pravice, nima ekonomske moči
in nima (dovolj) politične moči, da bi vplivala

na vladajoče strukture. Skrbniki te populacije,
starši, pa svojih otrok nimajo dovolj radi, da bi
poskrbeli, da bodo lahko živeli v enakem oko-
lju kot oni. Bolj pomembno jim je udobje, ki se

jim zdi nenadomestljivo - pa naj gre za poto-

vanja, lastno hišo na podeželju, avtomobile ali
uvoženo hrano in vsak dan meso na mizi.

Zadnji stavek morda zveni škandalozen, a
je resničen. Prvi impulz ob razpravah o stanju

okolja leta 2100 se običajno zvede na »ah, saj
takrat bom že mrtev/a, s tem se bo nekdo drug
ukvarjal«, ne pomislimo pa, da bo ta nekdo
drug naš otrok ali vnuk. To dokazujeta delež
okoljskega programa v programih političnih
strank in delež sedežev zelenih strank v par-

lamentu - ki je točno tolikšen, kolikor je nam,

volivcem, za to mar.

Zeleni razvoj in digitalizacija
Več kot očitno je, da bo za napredek na okolj-
skem področju potreben radikalnejši premik.
Zato se je Evropska unija odločila, da pretres,

ki ga je v evropskem sistemu povzročil koro-
navirus, izkoristi za spremembo paradigme.

Oblikovala je mehanizem REACT-EU (Reco-
very Assistance for Cohesion and the Territo-
ries of Europe), ki naj bi bil namenjen dvema strateškima
temama: zelenemu razvoju in digitalizaciji. Načrte za iz-

vajanje mehanizma pripravijo države same in jih pošljejo
evropski komisiji v potrditev. Slovenski načrt se imenuje
načrt za okrevanje in odpornost oz. NOO.

Pred časom smo od predsednika vlade izvedeli, da si je
Slovenija priborila za skoraj milijardo večji kos pogače, kot
bi ji sicer po razrezu prebivalstva in ekonomskega položaja
pripadal. Denarja iz razvojne perspektive bo v petih letih
torej kar precej, in sicer 5,2 milijarde evrov, kar je skoraj

40 odstotkov letnega proračuna cele države. A ko začnemo
razmišljati o tem, kako bo porabljen, ugotovimo, da je vse
pripravljeno za zamujeno priložnost.

Prvič, načrt za okrevanje in odpornost je pripravljen
popolnoma netransparentno. Pripravlja ga služba vlade
za razvoj in kohezijsko politiko, sprejema ga pa vlada. Pro-

gram ni bil javno predstavljen in nanj javnost ne more in
ne bo mogla podati pripomb - čeprav jih lahko poda za
vsak drug zakonski predpis, ki je v pripravi. Tako lahko
vplivamo na podrobnosti regulatornih določb, ne moremo

pa vplivati na strategijo razvoja naše prihodnosti, kar je po-

poln absurd.

V program so že kot sestavni del vključeni strateški pro-

jekti države, večina sredstev pa bo razdeljenih na kasnejših
razpisih. Trenutno ne vemo, kateri so strateški projekti dr-
žave, saj seznama ni. Je mogoče med strateškimi projekti

potniška železnica, ki jo je pred dnevi predstavilo ministr-
stvo za infrastrukturo? Regionalni tramvaj za zmanjšanje
avtomobilskega prometa v ljubljanski urbani regiji, kjer
bi imel daleč največji učinek, še večji od prehoda na elek-
trične avtomobile? Logistična remiza za umik deleža tran-
sporta s tovornjakov na vlake? Program malih toplarn na

biomaso z visokim izkoristkom za pokrivanje
razpršenih gradenj s trajnostno toploto? Nihče
ne ve.

Vse, kar je objavljeno na spletnih straneh
vlade, sta dva lista A4, kjer je prikazan finanč-
ni razrez, iz katerega je razvidno, da je največ-
ja postavka načrta za okrevanje in odpornost
»digitalna transformacija države«, s finanč-
nim okvirjem 254 milijonov evrov nepovra-

tnih sredstev - kar je kar 50 odstotkov več od

sredstev, namenjenih za raziskave ali za traj-

nostno mobilnost.
V časih, ko se sprašujemo, kako lahko iz in-

ženirja nastane dober menedžer, iz filozofa pa

težko dober zdravnik, se vprašajmo še: kako s
porabo daleč največjega deleža sredstev EU za

sam državni aparat priskrbimo boljše okolje

za naše potomce in kdo ve več o učinkovitosti
strateških projektov na zeleno preobrazbo inO
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digitalizacijo - državni aparat ali raziskovalne
inštitucije in okoljske organizacije? Ter, ker je
odgovor jasen, zakaj strokovne institucije in
javnost ne morejo sodelovati pri oblikovanju
najpomembnejšega programa za prihodnost

te države, če se pri epidemiji zanašamo na epi-
demiološko in zdravstveno stroko?

Drugič, okoljske in nevladne organizacije

niso izključene samo iz priprave programa,
ampak tudi iz nadaljnjih korakov porabe
sredstev EU. Z drugim svežnjem ukrepov za
blaženje posledic epidemije koronavirusa je

namreč država omejila delovanje okoljskih
organizacij v postopkih izdaje gradbenega

dovoljenja. Minister za okolje in prostor An-

drej Vizjak je, verjetno izhajajoč iz lastnih
frustracij, ko je vodil investicije v družbi Hi-
droelektrarne srednje Save, zelo omejil, katere
okoljske organizacije lahko sodelujejo v po-

stopkih za izdajo gradbenih dovoljenj. Čez noč
so to postale samo organizacije, ki so imele v
preteklih dveh letih najmanj 50 članov, ki so

redno plačevali članarino in bili prisotni na
zadnjih treh zborih (!), ki imajo vsaj že dve leti

zaposlene vsaj tri ljudi z ustrezno izobrazbo 7.

stopnje (!!) ter imajo vsaj 10.000 evrov premo-

ženja. Posledično nobena okoljska organiza-
cija v državi naslednje dve leti ne more sode-

lovati v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.
Tu ni šlo za omejitev, ampak za izločitev.

Kdo bo varuh okolja v investicijskih postop-
kih države, kjer je interes samo čimprejšnja

realizacija in s tem povezane politične točke?
Tretjič, vlada je pripravila spremembe za-

kona o javnih naročanjih in jih, kako priklad-

no, poslala v javno obravnavo 23. decembra
2020 ter dala državljanom mesec dni časa,

da podajo pripombe. Izbira tako prefinjene-
ga datuma, ki vključuje novoletne praznike,

ne more biti naključje, kar se potrdi ob bolj

podrobnem branju predloga predpisa. Za le-
porečno utemeljitvijo predlogov z argumenti
poenostavljanja in pohitritve postopkov se

skrivajo elementi, kot so sproščanje kriterijev

za objavo razpisov v evropskem uradnem li-
stu, kar zožuje bazen konkurentov in olajšuje
domače kartelne dogovore.

Prav tako ministrstvo za javno upravo v
predlogu ukinja institut javnega arhitektur-
nega natečaja, ki je edini postopek javnega na-

ročanja, kjer se pri ponudbi upošteva merilo
najbolj ustrezne rešitve. In to ravno v času, ko
v državo prihajajo sredstva v sklopu načrta za

okrevanje in odpornost, ki bodo vodila v jav-

ne investicije. To pomeni, da bodo inženirji, ki

bodo načrtovali te rešitve, posel pridobili na

izhodišču najnižje možne cene ter posledično
najmanjšega vložka, ne pa na izhodišču naj-
boljše rešitve. Milijarde evrov evropskega de-
narja bomo tako porabili za slabo premišljene
rešitve, načrtovane po najnižji ceni.

Četrtič, ministrstvo za okolje in prostor

spreminja tudi gradbeni zakon in posega v
sistem licenc inženirjev. Vsako stavbo namreč
načrtuje skupina inženirjev (arhitekt, gradbe-

nik, električar, strojnik ...), vodenje projekta
pa prevzame tisti inženir, čigar delo predsta-
vlja večino - pri stavbah arhitekt, pri dalj-
novodih električar ali gradbenik ... Vodja za
projekt bolj ali manj samostojno pridobi tudi
gradbeno dovoljenje.

Novi osnutek zakona to ukinja in dovoljuje
kateremukoli inženirju, da načrtuje kateriko-
li objekt in zanj pridobi gradbeno dovoljenje.
Zunanjemu opazovalcu se to mogoče ne zdi
težava - dokler inženir pridobi vse papirje in
dovoljenja, je vse v redu, mar ne? Pa še: več po-

nudnikov pomeni nižjo ceno, kar je dobro ...
Vendar je treba vedeti, da je pri vsakem

projektu veliko elementov objekta defini-
ranih že v gradbenem dovoljenju in da je na
izhodišča zasnove kasneje težko vplivati. Ali
bi res želeli otroka peljali v vrtec, v katerem
si je igralnice zamislil požarni inženir? Ali pa

evropska sredstva nameniti za toplarno in sis-
tem daljinskega ogrevanja, ki ga je v izhodišču
načrtovala arhitektka? Ali pa graditi železnico,

katere traso je v prostor umestil strojni inže-
nir, ne pa gradbenik? Če uporabimo primerja-

vo z zdravstvom: kaj bi si mislili, če bi šli na
operacijo kolka, pa bi izvedeli, da bo operacijo
vodil dermatolog, kirurg pa bo prišel za deset
minut asistirat?

Petič, dodajte k tem spremembam še opa-

zno tendenco vladajoče strukture, da izredne

razmere izkorišča za predrugačenje države po

svoji viziji. Kot ve vsak ljubitelj zgodovine, se
revolucija nikoli ni zgodila brez izrednih raz-
mer - in če so ambicioznemu revolucionarju

izredne razmere podarjene, jih mora izkoristi-
ti. Tako je dandanes za mnoge težko ločiti ju-
goslovansko komunistično revolucijo od pro-

tifašističnega boja, čeprav gre za dva ločena
koncepta. In tako kot je komunistična partija
izkoristila boj proti okupatorju za vzpostavi-

tev drugačne oblike vodenja države, sedaj vla-
da izkorišča boj proti virusu za vzpostavitev
drugačne oblike vodenja države.

Vsi opaženi ukrepi - spremembe zakonov s

področja gradnje, okolja in javnega naročanja,
nenujna »kukavičja jajca« v zakonih, ki naj bi

blažili posledice epidemije, nastavki za priva-
tizacijo oskrbe starejših, podaljšanje habilita-
cij zasebnih univerz ob zadrževanju vpisa na

javne, nefinanciranje javne agencije za film,

nefinanciranje STA - so del načrtnega kapi-
talskega izstradanja nepokornih sistemov in
predrugačenja države. In verjetno čez deset let
ne bomo mogli ločiti protivirusnega boja od
višegrajske preobrazbe; tako kot je v Sloveniji
socializem samoumevna posledica protifašiz-

ma, bo tudi avtokracija postala samoumevna

posledica epidemije, čeprav gre v obeh prime-
rih za dva ločena koncepta.

Tajni program
brez javnega preverjanja
Ko seštejemo vse te dejavnike, ugotovimo,
da imamo za 5,2 milijarde evrov evrop-

skih sredstev, ki bodo porabljena s tajnim,O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Delo - Sobotna priloga 06.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Stran: 22

Površina: 1.517 cm2 2 / 3

Delo - Sobotna priloga 06.02.2021 
SobotaDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 22

Površina: 1.517 cm2

26







v državnem aparatu interno pripravljenim
programom, brez strokovnega posveta ali
pripomb javnosti. Dela bodo oddana po spre-

menjenem zakonu o javnem naročanju, na
manjšem konkurenčnem polju, kjer bosta
kartelno dogovarjanje in prikrajanje refe-

renc na manjše število ponudnikov še lažji.
Javnih stavb in infrastrukturnih objektov ne

bodo projektirali inženirji z najboljšo idejo,
ampak tisti, ki bodo imeli naj nižjo ceno. In

še teh projektov ne bodo vodili strokovnjaki

iz prevladujoče stroke - ampak tisti, ki bodo
pač najcenejši ali ustrezno povezani. Ob tem

bo poraba teh sredstev usmerjena v izstra-
danje »neposlušnih« občin in v nagrajevanje
poslušnih pripadnikov in organizacij ter v
transformacijo države skladno z višegrajskim
modelom.

Kako lahko, po vsem naštetem, pogledamo
našim potomcem v oči in jim rečemo, da smo

naredili vse, kar smo lahko, da bi jim bilo na

tem planetu vsaj tako dobro, kot je nam?

Vprašanje je, kot vsa druga, retorično. •
Boris Matič je arhitekt.

Denarja iz razvojne perspektive bo

v petih letih kar precej, 5,2 milijar-

de evrov, kar je skoraj 40 odstot-

kov letnega proračuna celotne
države. A ko začnemo razmišljati

o tem, kako bo porabljen, ugo-

tovimo, da je vse pripravljeno za

zamujeno priložnost.

Epidemija novega koronavirusa je vseprisotni, globalni dogodek, ki je pretresel vse segmente družbene in svetovne uredi-
tve. Škoda, ki jo računa Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), se meri v nepredstavljivo astronomskih
zneskih. A kljub temu je ta kriza v primerjavi s tisto, ki šele prihaja, pravi mačji kašelj in zlahka obvladljiva. Prihaja kriza
podnebnih sprememb in kolapsa biodiverzitete.

«
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Javno pismo ministru za okolje

in prostor mag. Andreju Vizjaku

Delo, 30. januarja

71 V Sobotni prilogi dela

je 30. januarja v rubriki

Prejeli smo več avtorjev
arhitektov navedlo več

netočnosti in za nepou-
77 — čenega bralca zavajajočih

1 .. trditev o predlogu novega
I ll'7.3 gradbenega zakona (GZ-i),

kar zasluži odgovor.

1 Najprej avtorji predla-
gajo, »da se v zakonodajo

vrne nujnost arhitekturnega načrtovanja stavb in
zahteve za strokovno kompetentnost vodij projek-

tiranja«, in navajajo, »daje poseg v prostor od jutri
naprej mogoč tudi brez arhitekta«. Te navedbe ne
držijo. Po novem predlogu se vsebina projektne

dokumentacije in zahteve po načrtih s področja

arhitekture prav nič ne spreminjajo glede na ve-
ljavno ureditev. Načrti s področja arhitekture in

sodelovanje arhitektov pri vseh posegih v pros-

tor in načrtovanju stavb so koristni in potrebni.

V predlogu GZ-i je spremenjena le določba glede

zahtev za vodjo projektiranja, če pri projektiranju

sodeluje več pooblaščenih strokovnjakov oziroma

inženirjev in arhitektov. V tem primeru po predlo-

gu GZ-i projektant določi vodjo projektiranja stavb

izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo pri

projektiranju, ki pa ni nujno arhitekt, kot je zdaj v
veljavi. Velja zaupati strokovnosti projektanta, da

bo znal izbrati vodjo projektiranja izmed poobla-

ščenih strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu, na
podlagi referenc in znanja in ne le na podlagi tega,
daje nekdo po izobrazbi arhitekt.

Treba je opozoriti tudi na določbe 36. člena

predloga GZ-1, po katerem projektant projektno

dokumentacijo izdela z arhitekturnimi, gradbe-

notehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi

rešitvami ter v projektiranje vključi pooblaščene

arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in po-
oblaščene inženirje z različnih področij glede na
namen in zahtevnost objekta. Torej na podlagi

določb predloga GZ-i ni bojazni, da arhitekti ne bi

imeli pomembne vloge pri praktično vseh posegih

v prostor, ki jih opravljajo v skladu z zakonom o
arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Naprej je v javnem pismu predlog, »da se spre-
meni 32. člen GZ-i tako, da bo strokovno vsebino

načrtov arhitekture določala zbornica, ki zastopa
arhitekte (ZAPS)«, in ne zbornica, ki zastopa inže-

nirje (IZS). Zagotovo bo tudi na podlagi predloga

novega GZ-i strokovno vsebino načrtov arhitekture

določala zbornica, ki zastopa arhitekte (ZAPS). Dru-

gi odstavek 32. člena predloga GZ-i določa le, da

standardizirane popise del, materialov in opreme
za gradnjo stavb v gradbeništvu v soglasju z mini-
strom objavi IZS v sodelovanju z ZAPS, GZS in OZS
ter drugimi udeleženci pri graditvi ter predstavniki
strokovnih organizacij. Gre za to, da so standardi-

zirani popisi del, materialov in opreme za gradnjo
stavb v gradbeništvu objavljeni na enem mestu, pri
vsebini, zlasti pa na področju arhitekture pa sode-

luje tudi ZAPS.

Spoštovanim arhitektom sporočam, da prav z
nobeno določbo predloga GZ-i ne želimo zmanj-

šati pomena in vloge arhitekture ter arhitektov pri
posegih v prostor in načrtovanju stavb ter drugih

objektov. Hkrati pa ocenjujem, da ni na mestu nji-
hov predlog, da imajo še naprej ekskluzivno pravico
koordinirati in voditi projektiranje stavb, kjer sode-

lujejo tudi drugi pooblaščeni strokovnjaki (gradbeni
inženirji ...).

mag. Andrej Vizjak,
minister za okolje in prostor
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Apel za ohranitev obveznosti
izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

Konec decembra 2020 je ministrstvo za

javno upravo dalo v javno obravnavo osnu-

tek predloga sprememb zakona o javnem

naročanju (ZJN-3, EVA: 2020-3130-0004),

ki predvideva ukinitev obveze arhitektur-
nih (projektnih) natečajev za javne investi-
cije. Ti so bili doslej v skladu s tretjim od-
stavkom 100. člena ZJN-3 obvezni za javne
investicije v novogradnjo javnih objektov,
katerih investicijska vrednost je presegala

2,5 milijona evrov, in za vse gradnje na lo-
kacijah, kjer izvedbo natečaja zahteva pro-
storski akt.

Predlagatelj spremembe zakona pojasnju-
je, da se obveza izvedbe projektnih nate-

čajev za gradnjo na lokacijah, kjer tako
zahteva prostorski akt, seli v zakon o ure-

janju prostora. Ne pojasni pa, zakaj se ob
tem ukinja tudi obveza izvedbe projek-
tnih natečajev za gradnjo javnih objektov,
katerih investicijska vrednosti presega 2,5
milijona evrov. Iz te obveze izhaja velika
večina arhitekturnih natečajev zadnjih let
pri nas. Predlagana sprememba pomeni
ukinjanje natečajev, s tem pa tudi omogo-
čanje izvajanja nenadzorovanih in v jav-
nosti nepreverjenih posegov v našo skup-
no dobrino - prostor.

Arhitekturni natečaji so v sistem javnega

naročanja projektantskih storitev vgraje-
ni z namenom doseganja višje kakovosti
grajenega prostora, ohranjanja javnega
interesa in racionalne rabe javnih sred-
stev pri gradnji objektov. Natečaj je naj-
bolj transparentna in najbolj demokra-
tična oblika odločanja o urbanističnih,
arhitekturnih in kraj inskoarhitekturnih
projektantskih rešitvah, ki zaradi možno-
sti neposredne primerjave različnih pre-
dlogov predstavlja tudi najracionalnejši
način vodenja javnih investicij v gradnjo
objektov.

Javni arhitekturni natečaji so ob tem hkra-
ti generator ekonomskega in kulturnega,
razvoja ter imajo izjemen pomen za ohra-
njanje in razvoj identitete slovenskega
prostora. Arhitektura in krajina sta v jedru
naše nacionalne samobitnosti in predsta-
vljata izraz kulture, ki je zapisana tudi v
ustavi. Natečaji so bili v preteklosti in osta-

jajo tudi danes nepogrešljiv način uvelja-
vljanja sodobne arhitekture ter drugih po-
segov v prostor, s tem pa tudi pomemben

člen v izgradnji identitete našega grajene-

ga okolja in krajine.

Prvi znan natečaj je bil natečaj za svetišče
Partenon na atenski Akropoli. Ta način iz-
bora arhitekturnih rešitev je tako položen
že v temelj ustvarjanja materialne dedišči-
ne zahodne civilizacije. Da tudi v našem
prostoru ostaja aktualen vse do danes, po-
trjujeta zadnji Plečnikovi odličji za aktual-
ne realizacije, ki obe izhajata iz arhitektur-
nega natečaja, prav tako kot večina
Plečnikovih odličij za javne stavbe in kraj-
inske ureditve v preteklih letih. Na realiza-
cijo čakata še vsaj dva izjemna objekta, iz-
brana z arhitekturnim natečajem: NUK-2
in nova Drama v Ljubljani.

Nepogrešljiv pri stavbah
lokalnega pomena
Pri vseh navedenih gre za objekte nacio-
nalnega ali celo nadnacionalnega pome-
na. Arhitekturni natečaj pa je še posebej
nepogrešljiv pri stavbah lokalnega pome-
na, kot so šole, vrtci, upravne stavbe, kul-
turne ustanove in podobno, pri katerih
mora biti arhitekturni izraz stavbe podre-
jen racionalnosti njene izvedbe in upora-

be. Z natečajem naročnik pridobi več kon-
kurenčnih projektantskih rešitev, med
katerimi lahko izbere tisto, ki je kot celota
optimalna: ki se najbolje umešča v pros-
tor, ki spoštuje geografski in kulturni kon-
tekst, ki najbolje ustreza funkcionalnim
potrebam bodočih uporabnikov, ki najbo-
lje sledi željam naročnika oziroma projek-
tni nalogi in ki je tudi v stroškovnem
smislu najbolj racionalna.

Stavba, izbrana v odprti konkurenci več
različnih arhitekturnih rešitev, ima bistve-
no več možnosti, da uspešno zaživi, da jo
bodo tako uporabniki kot tudi lokalna
skupnost vzeli za svojo in da bo upravičila
investicijo.

Izvajanje javnih arhitekturnih natečajev za
večje javne investicije je civilizacijski stan-
dard in osnovno orodje zagotavljanja ka-
kovostnih rešitev, transparentnosti postop-

kov izgradnje prostora in racionalne rabe
javnih sredstev. Poznajo ga vse urejene de-
mokratične države. S črtanjem določil tret-

jega odstavka 100. člena ZJN-3 bo nastala
predvidljiva, velika in nepopravljiva škoda
za izgradnjo našega okolja - kot družba bi
naredili velik korak nazaj v procesih načr-
tovanja gradenj.

Zato podpisane institucije, društva in po-
samezniki ministrstvo za javno upravo po-
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zivamo, da v celoti ohrani zapis obveze iz-
arhitekturnih natečajev za

j "projektantskih storitev, za-

pisane v 100. členu zakona o javnih naroči-
lih. Inštitucije smo pripravljene sodelovati
pri debirokratizadji postopkov, a predloga
ukinitve obveze arhitekturnih (projektnih)
natečajev za javne invesUgij ; nikakor ne
moremo sprejeti.
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije -
Tomaž KriStof. predsednik
Univerza v Ljubljani - dr. Igor Papič, rektor
Fakulteta za arhitekturo - dr. Matej Blenkuš,

dekan

Fakuiteta za gradbeništvo in geodezijo -
dr. Matjaž Mikoš, dekan

BiotehnHttta fakulteta - dr. Nataša Poklar Ulrih,
dekanja

Biotehniška fakulteta. Oddelek za krajinsko

arhitekturo - Ana Kučan, prodekanja za področje

krajinske arhitekture

Univerza v Mariboru - dr. Zdravko Kačič, rektor
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo

in arhitekturo - dr. Vesna Žegarac Leskovar,
dekanja

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo

in arhitekturo, Oddelek za arhitekturo - Uroš

Lobnik, predstojnik

Zavod za varstvo kplturne dediščine Slovenije -
Jernej Hudolin, generalni direktor
Muzej za arhitekturno oblikovanje - dr. Bogo

Zupančič, direktor
Galerija Bessa - Maja Ivanič, direktorica
Mestna občina Maribor - Gregor Reichenberg,

podžupan

Mestna občina Ljubljana - Janez Koželj, podžupan
Stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - Sašo

Rink, direktor
Odprte hiše Slovenije - Lenka Kavčič, direktorica
Inštitut za politike prostora - Marko Peterlin,
direktor

Ustanova Mate Fabiani - Matej Mljač, predsednik
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije - Barbara

Kostanjšek, predsednica

Društvo arhitektov Ljubljane - Maja Ivanič za
izvršni odbor DAL
Društvo arhitektov Domžale - Benjamin Hafner,
predsednik
Društvo arhitektov Obale - Lučka M. Lesjak Soklič,
predsednica

Društvo arhitektov Pomurja - Andreja Benko,
predsednica
Društvo primorskih arhitektov - Ines Bonutti,
predsednica

Društvo arhitektov Maribor - dr. Andrej Šmid,

predsednik

Stavba, izbrana v konkurenci več različnih
arhitekturnih rešitev, ima več možnosti, da jo
bodo tako uporabniki kot tudi lokalna skupnost
vzeli za svojo in da bo upravičila investicijo.
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Spodnje Podravje • Občine oddale vlogo za evropska sredstva za kolesarske steze

16-milijonski regijski projekt gre naprej
Ptujski mestni svetniki so na jamarski seji potijevali projektno dokumentacijo za kolesarske steze, ki bodo mesto Ptuj povezale s sosednjimi občinami.
Gre za projekt, za katerega bodo občine iz Dogovora za razvoj regij črpale evropska sredstva. Z izvedbo projekta se sicer že malo mudi, saj seje finančno
obdobje s koncem leta 2020 izteklo, sedaj občine lovijo dvoletni podaljšek, ko se smejo projekti pripeljati do konca.

Vrednost celotnega projekta
gradnje regionalnih kolesarskih
povezav je ocenjena na 16 milijo-

nov evrov, razdeljen je na tri od-
seke. Prvi bo mestno občino (MO)
Ptuj povezal s Hajdino, Kidričevim
in Majšperkom, ta del je finančno
najzahtevnejši, ocenjujejo ga na

okoli devet milijonov evrov, dol-
žina trase je 26,5 kilometra. Drugi

odsek bo iz MO Ptuj peljal čez
Rogoznico, Podvince in Pacinje

do Juršincev ter se nadaljeval po
Pesniški dolini (melioracijska pot).
Vrednost tega odseka je 3,4 mili-
jona evrov, dolžina 9,3 kilometra.
Tretji, 12-kilometrski odsek kolesar-
ke je ocenjen na 3,5 milijona evrov.

Mesto bo povezal z občinama
Markovci in Gorišnica, in sicer ob
Dornavski cesti mimo Cero Gajke

do Villa Monde, od tam pa v eno

smer proti Borovcem in drugo pro-
ti Spuhlji. »Vlogo za vse tri odseke
za sofinancerski delež smo oddali

29. januarja,« so povedali na MO
Ptuj, kjer projekt tudi vodijo.

Projektiranje, odkupi
zemljišč, razlastitve ...

Trase bodočih kolesark so v pro-
jektiranju, na občinah zapletov pri

izvedbi projekta ne pričakujejo,

čeprav vseh zemljišč za gradnjo
še niso pridobili. »Pridobivanje ze-

mljišč poteka. Podpisanih je prib-

ližno 80 % vseh pogodb o odkupu.

Za nekaj zemljišč bodo potrebni

postopki razlastitve, ki so v teku,

saj so zahteve lastnikov zemljišč

previsoke. V glavnem gre za nestri-

njanje s ceno, zahteve po postavi-

tvi ograj, ki niso skladne z OPN, in
podobno.«

Po pojasnilu MO Ptuj gradbene-

ga dovoljenja za projekt ne potre-
bujejo, razen za gradnjo brvi čez
Studenčnico pri Pomaranči na Ptu-
ju, kar je že tudi v postopku oziro-

ma pridobivanju. »Za ostale odse-
ke in posege gradbeno dovoljenje

ni predvideno, saj gre za ureditev

infrastrukture v varovalnem pasu

občinskih in državnih cest. Tovr-
stna dela se izvajajo v skladu s Pra-
vilnikom za izvedbo investicijsko
vzdrževalnih del in vzdrževalnih
del v javno korist na javnih cestah.«

Glede izvajalca nič
dorečenega

Vodstvo MO Ptuj pričakuje, da
se bodo s partnerskimi občinami
kmalu dogovorili o postopku izbi-

re izvajalcev gradbenih del. »Od-

ločitev o tem, kdaj bomo začeli

pripravo javnega naročila za izbiro
izvajalca, bo sprejeta skupaj s par-
tnerskimi občinami.« Administra-
tivni in drugi postopki so na vseh
treh sklopih projekta približno v

enaki fazi, nobeden ne odstopa,

da bi bil za kašen bistveni korak
pred aii za drugim. Termina, kdaj bi

na terenu zagnali delovne stroje, v

MO Ptuj za zdaj niso opredelili.

Mojca Zemljarič
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Vključitev občine Dornava v projekt ni predvidena oziroma možna, so povedali v vodstvu MO Ptuj: »Možnosti
za spremembo tras v tem trenutku več ni Vloge za sofinanciranje za odsek 1, 2 in 3 so bile na Ministrstvo za

infrastrukturo oddane v petek, 29. januarja.«
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Kaj nam zares prinašajo
nove PGU 2020?

nikoli ni sprejemala kakršnegakoli podobnega dokumenta
v katerikoli gospodarski branži, ki je preko zbornice ali
združenja v njenem članstvu.

Kaj urejajo nove PGU 2020?

Delovna skupina za prenovo uzanc pri Zbornici gradbeništva
in industrije materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slo-
venije (GZS) je morala na začetku razrešiti dilemo, ali uzance
povsem prenoviti in jih spisati povsem na novo ali pa jih

zgolj »prenoviti« in ohraniti poznano strukturo in zaporedje
institutov. Prevladalo je stališče, da za popolno spremembo

uzanc ni najti pravih razlogov. Njihova prenova in posodo-

bitev sta bili namreč potrebni zato, ker po več desetletjih

niso več odražale sodobnih, transparentnih, uravnoteženih
in varnih praks v gradbeništvu ter sprememb zakonodaje,
predvsem na področju dovoljevanja gradnje, projektiranja ter
varnosti in varstva pri delu, zaradi česar so vsebovale tudi
nekatere zastarele izraze, ki so ustvarjali zmedo. Njihovih
definicij namreč v obstoiečih predpisih ni več mogoče najti.

Kljub temu pa PGU 2020 vsebujejo številne spremembe,
ki pomembno prispevajo k transparentnejšim in bolj varnim
poslovnim praksam v gradbeništvu. Pomemben sklop spre-
memb se denimo nanaša na vlogo projektne dokumentacije

v fazi gradnje. Prenovljena 13, uzanca PGU 2020 prvič določa
dolžnost naročnika, da izvajalcu pred sklenitvijo pogodbe

izroči celotno (potrebno) projektno dokumentacijo, kadar
projektiranje ni obveznost izvajalca. Ta sprememba prepre-

čuje dosedanjo uveljavljeno slabo prakso, da so naročniki
izvajalcem projektno dokumentacijo izročali sukcesivno ali

pa je sploh niso izročili, in to kljub nasprotni zahtevi grad-

bene zakonodaje. Prav tako PGU 2020 poznajo pomembno

novost, ki v 14. uzanci določa, kako daleč sega dolžna skrb-

nost izvajalca, da opazi morebitne napake ali nedoslednosti
v projektni dokumentaciji, saj je bila pogosta interpretacija
naročnikov ta, da so gradbeni izvajalci dolžni opozoriti na
vse napake v projektni dokumentaciji, in ne zgolj na tiste,

ki se nanašajo na skrbnost dobrega strokovnjaka izvajalca.

Pomembna novost iz 17. uzance nadalje določa, da je izvajal-

čeva pogodbena dolžnost v zvezi s projektno dokumentacijo
PID-a »zgolj« to, da naročniku izroči podlage, potrebne za
pripravo projekta izvedenih del, in ne, kot so to nezakonito

zahtevali številni naročniki, da izvajalec PID-e sam dejansko

izdela. Z 19. uzanco je odpravljena dilema, ali naročnik mora
ali sme izvajalcu naročiti dodatna dela, z 20. uzanco pa
dilema, ali sme izvajalec izvedbo dodatnih del odkloniti. Po-
ostrene zahteve v zvezi z naročnikovimi dolžnostmi zagotoviti
projektno dokumentacijo se kažejo tudi v prenovljeni 44.

Novejša pravna teorija opredeljuje izraz uzance kot podrob-
na pravila ožjega poslovnega kroga, ki jih ne sprejme zako-
nodajalec, temveč najpogosteje združenja gospodarskih
subjektov (gospodarske zbornice) ali posamezni gospodar-

ski subjekti (borze, banke). 3 Uzance torej že dolgo niso

več samo kodificirani poslovni običaji. Ne urejajo samo
vprašanj, ki so v poslovni praksi pogosta in za katere je
praksa že oblikovala rešitve, temveč tudi vprašanja, ki

jih je praksa šele zaznala pri sklepanju poslov določene
vrste. 4 Njihova prenova je bila potrebna zato, ker PGU
1977 niso več odražale sodobnih, transparentnih in varnih

praks v gradbeništvu, in ne zato, ker bi z njimi kdorkoli
uveljavljal kakšne inovativne spremembe 5

Ali so bile PGU 2020 sprejete
ustrezno in ali jih je sprejel
ustrezen organ?

V slovenskem gradbenem pravu so pogoji za uporabo

uzanc določeni v 12. členu Obligacijskega zakonika (OZ), 6

pri čemer je bistveni element presoje, ali se neka pravila
lahko uporabi kot uzance ali ne, in ne ta, ali je pravila dejan-
sko sprejel reprezentativni organ. 7 PGU 2020 so soglasno

sprejeli Upravni odbor Zbornice gradbeništva m industrije
materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS),

Upravni odbor združenja za Inženiring pri GZS in Upravni
odbor sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije v avgustu in septembru 2020.

Statut GZS v svojem 4,, 13. in 28. členu namreč jasno
opredeljuje pristojnost posameznih zbornic in združenj, ki

kot samostojni sestavni deli delujejo znotraj GZS. Zbor-
nice in združenja znotraj GZS imajo v skladu s statutom

pri svojem delovanju popolno samostojnost in avtonomno

preko svojih upravnih odborov delujejo in odločajo na
številnih področjih, med drugim tudi na področju norma-
tivnega urejanja tistih področij, ki so vezana na delovanje
njihovega članstva, torej poslovnega kroga, ki ga zbornica
ali združenje zastopa, bodisi da gre za interna pravila,
ki jih sprejemajo združenja gospodarskih subjektov ali

posamezni gospodarski subjekti, bodisi da gre za stališča
in predloge normativnih ureditev, ki jih sprejema zakono-
dajalec, Primerjava med sprejemanjem PGU 1977, ki jih

je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije
(GZJ) leta 1976, in sprejemanjem PGU 2020 je prav tako

težko primerljiva, saj bi morali poznati pravni ustroj - sta-

tut in sestavo oziroma organiziranost GZJ. Pri tem je treba

poudariti, da GZS kot krovna zbornica v samostojni državi

Pravna stroka in praksa sta bolj ali manj enotni, da so Posebne gradbene uzance (PGU) pomemben vir gradbe-
nega prava. Kljub temu pa se v javnosti pojavljajo mešani odzivi 1 v zvezi z vprašanjem, ali so PGU 1977 2 rabile
prenovo ali ne. Čeprav v naši državi ni več veliko pravnih virov, ki bi bili sprejeti še v času Jugoslavije in do leta
2020 ne bi bili vsaj deloma prenovljeni, je poseg v PGU 1977 ponekod naletel na nerazumevanje. Zakaj je tako?

Maja Koršič Potočnik
mag. pravnih znanosti,

odvetnica specialistka

v Odvetniški družbi
Potočnik in Prebil

o. p., d. o. o

Maja Prebil

univ. dipl. pravnica,

odvetnica v Odvetniški
družbi Potočnik in Prebil

o. p., d. o.o.

Vesna Sodja,

mag. pravnih znanosti,

odvetnica specialistka

v Odvetniški pisarni

Vesna Sodja d.o.o.

Gregor Ficko

mag. znanosti,

univ. dipl. inž. grad,,

predsednik Zbornice

gradbeništva in industrije

materiala pri GZS
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uzanci, ki določa aktivnosti naročnika za uspešno oprav-

ljeno uvedbo v delo.

Pomembno področje sprememb je nadalje povezano

z roki za dokončanje pogodbenih del ter njihovim dose-

ganjem. Sprememba v 12. uzanci za začetek določa, da
terminski plan (ki ga je treba ločiti od pogodbenega roka

za dokončanje del, ki je sestavni del gradbene pogodbe)
ni sestavni del pogodbe, saj je treba v nasprotnem primeru

za vsako spremembo dinamike izvedbe del sklepati aneks
k pogodbi. Prenovljena 39. uzanca nadalje ureja, kdo nosi
stroške, povezane z ukrepi za pospešitev del, in jasno dolo-
ča, da jih v primeru, ko krivda za zamudo ni v izvajalčevi
sferi, nosi naročnik. Podrobneje so opredeljeni ter razširjeni
razlogi, ki lahko pripeljejo do podaljšanja rokov, prav tako

pa so razširjeni vzroki, ki so primeroma našteti kot razlogi

za podaljšanje del, ki niso na strani izvajalca. Neustrezna

praksa je namreč v preteklosti botrovala absurdom, kot so,

da naj izvajalec ne bi bil upravičen do podaljšanja roka

zaradi zamude, do katere je prišlo denimo zato, ker je izva-

jalec na gradbišču naletel na nepredvidljive fizične ovire,

arheološke najdbe ali grobišča ali ker je prišlo do spre-

membe organizacije del ali gradbišča na zahtevo naročnika.

Pomembna sprememba, ki bo v korist naročnikom, se nahaja

v 43. uzanci, kjer je določeno, da mora izvajalec zahtevo

za podaljšanje roka naročniku predložiti v primernem roku

po tem, ko se zave dogodka ali okoliščin, ki bodo imele

vpliv na podaljšanje roka. 69. uzanca daje izvajalcu pravico

do podaljšanja pogodbenega roka tudi v primeru začasne

ustavitve del zaradi kršitev naročnika, med katere sodi med

drugim neplačilo, kar je novost.

Podrobnejša je 50. uzanca, ki določa, katere vrste pogod-
bene kazni pridejo v poštev pri gradbeni pogodbi, kar je

v korist naročniku, ki je jasno opozorjen, da pogodbena

kazen za zamudo ni edina možnost, ki jo ima pri določitvi
tega instituta. Dobrodošlo je izrecno pojasnilo, do kdaj je

treba podati zahtevo za uveljavitev pogodbene kazni in do

kdaj zahtevo za njeno plačilo.
Natančno je razdelana razlika med jamstvom za kako-

vost izvedenih dei tn garancijo, pri čemer je garancija po

novih PGU 2020 pridržana samo še za vgrajene naprave

in opremo, in ne več za vsa gradbena dela.

Naslednje pomembno področje sprememb se nanaša

na pogodbeno ceno, vendar te spremembe nikakor niso

omejene zgolj na klavzulo »ključ v roke« 8 18. uzanca deni-

mo pomembno določa, da je izvajalec upravičen do plačila

za nepredvidena in nujna nepredvidena dela, ki jih naroči
naročnik. V preteklosti so takšne zahteve izvajalcev pogosto

naletele na gluha ušesa naročnikov, ki so se sklicevali na

domnevna tveganja, ki naj bi bila prenesena na izvajalce. Veli-

ko bolj natančno je v 21. uzanci zapisano, v katerih primerih
več ali manj del se cena na enoto sme spremeniti in kateri

dokument je podlaga za ugotavljanje obsega sprememb.

Prenovljena je 22. uzanca, ki primeroma določa dogodke, ki
jih je mogoče šteti pod nepredvidene okoliščine, zaradi katerih

imata pogodbeni stranki pravico do prilagoditve pogodbene
cene. Sprememba pogodbene cene je s 23. uzanco nadalje
konkretno omenjena tudi v povezavi z znižanjem plačila zara-
di spremenjenih okoliščin, in ne zgolj v zvezi s povišanjem
plačila za izvajalca. Spremenjena pa je tudi 33. uzanca, ki
se nanaša na pogodbeno določilo »ključ v roke«.

Novosti, povezane s pogodbenim
določilom »ključ v roke«

Klavzula »ključ v roke« je že desetletja rakrana slovenske-

ga gradbeništva, čeprav je do tega stanja prišlo dobesed-

no po pomoti, zaradi ponesrečenega naslova 659. člena

OZ. Klavzula »ključ v roke« namreč ni cenovna klavzula,

kakor se je to zmotno pričelo opredeljevati v pravni teoriji

in praksi, temveč posebno pogodbeno določilo, kakor to

jasno izhaja iz naslova 2. oddelka XII. Poglavja OZ, ki

ureja gradbeno pogodbo. Cenovni klavzuli pri gradbeni

pogodbi sta zgolj dve (654. člen OZ) in sta razdeljeni

na ceno na enoto (cena, določena od merske enote

dogovorjenih del) ter pavšalno ceno (skupaj dogovorjeno

ceno). Razlikujeta se po tveganju, ki jih s cenovno klav-

zulo prevzame izvajalec in ki se posledično odraža pri

končni nominalni vrednosti pogodbe. Pri ceni na enoto

bo izvajalec plačan za vsa izvedena dela (in samo za
izvedena dela), pri skupaj dogovorjeni ceni pa bo dobil

pavšalno dogovorjeno plačilo, ne glede na to, katera

dela in v kakšnih količinah je moral opraviti za dosego

pogodbenega predmeta, pod pogojem da je dela, ki jih

mora izvesti, ob oddaji ponudbe lahko predvidel.
Klavzula »ključ v roke« pa ne samo, da ni urejena

v istem 654. členu OZ, ki opredeljuje cenovni klavzuli,

temveč je urejena v povsem drugem oddelku poglavja
gradbene pogodbe. Določba 659. člena OZ se glasi:

»Če vsebuje gradbena pogodba določilo 'ključ
v roke' ali kakšno drugo podobno določilo, se
izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel sku-

paj vsa [poudarili avtorji] dela, ki so potrebna za
zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta

[poudarili avtorji].

(2) V tem primeru [in samo v tem primeru, opomba

avtorjev] vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh
nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv

manjkajočih del nanjo.«

Že sam OZ torej določa, da je klavzula »ključ v roke«
s posledicami, ki jih prinaša, uporabna zgolj takrat, kadar
ima izvajalec v svojih rokah škarje in platno, da lahko

realno in natančno oceni stroške izvajanja del po takšni
klavzuli. V ostalih primerih, ko se izvajalec znajde pred
zatečenim dejstvom izročene (boljše ali slabše) že priprav-
ljene projektne dokumentacije, določba, ki nanj prenaša

vsa tveganja vseh nepredvidenih del, ni niti sorazmerna
niti pravična niti zakonita.

Nove PGU 2020 torej v ničemer ne odstopajo od

določb OZ, temveč - ravno nasprotno - poskušajo vrniti

prakso v tirnice, ki so bile začrtane že z ZOR in kasneje

nadaljevane s sprejetjem OZ.

Sklep

Sprememba PGU se je pripravljala od februarja 2019, torej je

proces prenove PGU trajal skoraj dve leti. Ni šlo za hitenje
niti iz navedenega ni mogoče zaključiti, da je pri sprejemu

prevladala želja, da se jih čim prej izda, kot to v odzivih
na nove PGU navajajo nekateri avtorji. Do neke mere je
razumljivo, da imajo predstavniki naročnikov in predstavniki

izvajalcev v zvezi z njimi različna mnenja, ni pa sprejemljivo,

da je katerikoli institut gradbene pogodbe interpretiran na
način, ki gradbeno pogodbo iz uravnotežene in sorazmerne
pogodbe, ki bi morala biti v pogodbenem interesu vseh
pogodbenih strank, spremeni v igro na srečo, kar je pogosto

veljalo za kakšno gradbeno pogodbo, ki so jo naročniki
sklenili na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja,
v katerem izvajalci niso imeli praktično nobene možnosti,
da bi vplivali na spremembo katere od izrazito pristranskih
ali nesorazmernih pogodbenih določb. 9

1 Plauštajner, K.: Ali so PGU

2020 derogirale PGU 1977?, PP,
šl 3/2021 str 6-8

2 Ur. I SFRJ št. 18/77.

3 Kranjc, V., v: Juhart, M., in Plav-

šak, N. (red.); Obfigacjski zakonik

s komentarjem, Splošni de), 1. knjiga,
Ljubljana, GV Založba 2004, str. 100.

4 Krajnc, V.. Gospodarsko pogod-
beno pravo, GV Založba in Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru, Ljub-

ljana 2006, str. 57.

5 Kakor bi bralci morda lahko
razbrali iz strokovnih utemeljitev dr.
Konrada Plauštajnerja v navedenem
članku.

6 Ur. I. RS št 97/07 - UPB in nasl.

7 Krajnc, V„ nav delo, 2006,
str. 57.

8 Kakor bi bralci morda lahko

razbrali iz strokovnih utemeljitev dr.

Konrada Plauštajnerja v navedenem

članku.

9 Glej npr. sklep Državne revizijske
komisije št. 018-198/2018 i dne
7. marca 2019
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Boštjan Udovič

Kaj spreminja predlog novele
Stanovanjskega zakona (SZ-1E)
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Leta 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog novega Stanovanjskega zakona (SZ-2). 1 Vendar
je bil pripravljen pravzaprav brez sodelovanja strokovne in laične javnosti in sledil je neuspeh v zakonodajnem
postopku. Stroka in zainteresirana javnost sta takrat dokončno spoznali, da bo izjemno težko doseči politično
soglasje glede celovite reforme stanovanjske zakonodaje, zato z nekaterimi nujnimi spremembami ni bilo mogoče
več čakati. Ob nastopu nove vlade je zato Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS ponovno pozvala

novega ministra k pripravi nujnih sprememb SZ-1, 2 ki bi odpravile nekatere največje težave, pri čemer bi se po

uveljavitvi teh sprememb lahko začela pripravljati celovita reforma. Prvi osnutek novele SZ-1 E je nastal 21. julija
2020 in je dejansko obravnaval le najbolj pereča vprašanja, s katerimi se ne da več odlašati.

Kaj spreminja predlog novele
Stanovanjskega zakona (SZ-1 E)

Najpomembnejše je vprašanje neprofitnih najemnin, za
katere v veljavnem zakonu ni bila predvidena revaloriza-
cija, zato so te realno ostale na ravni iz leta 2003. 3 Od
takrat so zato lastniki stanovanj z neprofitno najemnino
izgubili ogromno sredstev, posledično je precej upadlo
tudi število stanovanj, saj interesa za gradnjo ali obnovo
preprosto ni bilo.

Po zaključeni javni obravnavi in medresorskem
usklajevanju je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo

popravljen predlog zakona, ki ga je Vlada RS potrdila

na 47. redni seji dne 7. januarja 2021. Po začetku zako-
nodajnega postopka v Državnem zboru 4 se nakazuje
realna možnost, da bi bil predlog SZ-1 E v doglednem
času sprejet. Zdaj lahko podrobneje analiziramo vsebino

predloga in že v tej fazi opozorimo na nekatere nedo-
slednosti, ki jih je še mogoče odpraviti. Ne glede na to

lahko zatrdimo, da stroka zelo podpira sprejetje zakona,

saj pomeni pomemben korak k normalizaciji slovenske
stanovanjske politike. To ne nazadnje izhaja tudi iz raz-
prave na lanskem posvetu Poslovanje z nepremičninami,
ki je potekal od 11. do 13. novembra.

V nadaljevanju obravnavam posamezne rešitve, ki

jih prinaša predlog zakona in predstavljam pomisleke
stroke.

Ocena stanja in razlogi
za sprejetje

Obrazložitev predloga Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1 E) 5 (v nadaljevanju:

predlog novele) navaja zelo podobne razloge, kot jih

že dolgo poudarja stroka. Predlagane rešitve imajo
podlago v akcijskem načrtu Resolucije o nacionalnem

stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25), 6

hkrati pa sledijo zavezam Koalicijske pogodbe o sode-
lovanju v Vladi Republike Slovenije 2020-2022. V oceni

stanja pripravljavci opozarjajo predvsem na pomanjkanje

javnih najemnih stanovanj, kar izjemno slabo vpliva na
dostopnost primernih stanovanj. Pri tem se sklicujejo na
ugotovitve ReNSP 15-25, pri čemer velja poudariti, da je

v tem trenutku položaj še slabši, kot je bil ob njenem

sprejemanju. Kot drugi problem, ki narekuje predlagane
spremembe, tudi pripravljavci izpostavljajo občutno pod-

cenjeno višino neprofitne najemnine. Pri upravljanju več-
stanovanjskih stavb med ključnimi razlogi za predlagane
spremembe izpostavljajo nekatere ekscesne primere iz

bližnje preteklosti, pri čemer posebej omenjajo medijsko

odmeven primer družbe Atrij iz Celja, in dejstvo, da je
večji del stanovanjskega fonda v Sloveniji starejši in je
zato potreben temeljite obnove ali celo rekonstrukcije. A

to zahteva poenostavitve pri odločanju etažnih lastnikov,

saj je ravno to glavni razlog, da številne stavbe že dalj
časa ostajajo neurejene.

Poglavitne rešitve - upravljanje

Poenostavljeno odločanje etažnih lastnikov

Poenostavitev odločanja etažnih lastnikov obravnavajo
4., 5. in 6. člen predloga novele. Ta se izraža pred-

vsem v zniževanju potrebnih soglasij etažnih lastnikov

za nekatere najpomembnejše odločitve in tudi v poeno-

stavitvah samega načina odločanja. Določba 4. člena

se nanaša na spremembo veljavnega 25. člena SZ-1,

z njo pa se predvsem nekoliko jasneje opredeljuje pojem

poslov rednega upravljanja. S predlagano spremembo

se posli rednega upravljanja delijo na posle obrato-

vanja in posle vzdrževanja. Določba drugega odstavka

spremenjenega 25. člena po novem ne vsebuje več

eksemplifikativnega navajanja določenih poslov rednega

upravljanja (določitev ter razrešitev upravnika m nad-

zornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem),

saj je v ta namen predviden povsem nov 25. a člen

(5. člen predloga), ki primeroma navaja bistveno širši
nabor poslov rednega upravljanja.

Bistveno je spremenjena določba četrtega odstavka

25. člena SZ-1, ki podrobneje opredeljuje posle vzdrže-

vanja večstanovanjske stavbe, Predlagana sprememba je

posledica spremembe gradbene zakonodaje.
7 Z njo se

med posle vzdrževanja večstanovanjske stavbe in s tem

1 EVA: 20182550-0117.

2 Ur, I. RS, št 69/03 in nasl.

3 Normalno pa na ravni iz leta

2006. saj so se do prevzema evra
nominalno usklajevale zaraci tečaj-

nih razlik

4 Zakon o spremembah in do-

polnitvah Stanovanjskega zakona,
EPA' 1621 -VHI, prva obravnava.

<https://www.dz-rs.si/wps/port3l/

Home/deloDZ/zakcnodaja/izb r a
nZakonAkt?uid-202605C7F8F3

1 135C125B65A003?A589&db=p

re zak&mandat-VIII8it'p-'doc>

5 <https://imss.dz-rs.si/IMiS/lmis

Admm nst/lmisnetAgent

Agent&2&DZ-MSS-0l /d8ccbb58
dc619a358fc6d7ad768e9e5c9e5

fc2672137e50a95392d64c8737
c240>.

6 Ur. I RS, št. 92/15.

7 Gradbeni zakon (Ur. I. RS.
št 61/17 in nasl.) vzdrževale

objekta opredeljuje kol dela, na-
menjena ohranjanju uporabnosti

m vrednosti objekta, ter izboljšave,

ki upoštevajo naprede« tehnike,
zamenjave posameznih dotrajanih

konstrukcijskih in drugih elementov
ter instalacijske preboje.

Boštjan Udovič,
univ. dipl. pravnik,

direktor GZS -

Zbornice za poslovanje

z nepremičninami

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Pravna praksa 04.02.2021 
ČetrtekDržava: Slovenija

Stran: 45

Površina: 3.932 cm2 2 / 8

Pravna praksa 04.02.2021 
ČetrtekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 45

Površina: 3.932 cm2

37











med posle rednega upravljanja uvrščajo tudi izboljšave,

za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Za

takšne izboljšave je bilo do zdaj potrebno tričetrtinsko

soglasje etažnih lastnikov, kar je bilo v praksi zaradi

objektivnih razlogov izjemno težko doseči. Z uvrstitvijo

teh del med posle rednega upravljanja bo odločanje o
njih bistveno lažje. Zaradi znižanja potrebnega soglas-

ja etažnih lastnikov pa predlog zakona predvideva tudi

dodatno pravno varstvo preglasovanega etažnega lastni-

ka, ki bo lahko sprejeti sklep izpodbijal v nepravdnem

postopku.
Zelo pomembna je tudi izrecna navedba, da med

posle vzdrževanja spada priprava projektne dokumen-

tacije, ki je potrebna za izvedbo vzdrževanja. 8 Med

posle vzdrževanja spada tudi vgradnja dodatnih delilni-

kov, merilnikov ali odštevalnih števcev v večstanovanjski

stavbi, ki omogočajo posredno določanje deležev za
porabljeno toploto, toplo in hladno vodo v posamezni

obračunski enoti.

Kaj so posli rednega upravljanja?

Kot rečeno, so pripravljavci predloga novele želeli posle

rednega upravljanja določiti bistveno natančneje, saj ti

v vsakodnevni praksi povzročajo največ sporov in neso-
glasij. Posledično predlog predvideva nov 25. a člen, ki

primeroma navaja kar 12 poslov rednega upravljanja.

Delno gre za jasnejši zapis dosedanjih poslov rednega

upravljanja, kar je vsekakor pozitivno, po drugi strani pa

so izrecno našteti nekateri novi posli rednega upravljanja.

Mednje naj bi se po novem uvrstilo tudi odločanje

glede zavarovanja večstanovanjske stavbe kot celote. To

je namreč do zdaj veljalo za posel, ki presega redno

upravljanje, kar je v praksi povzročalo težave pri skle-

panju zavarovanj. Zato je veliko večstanovanjskih stavb

povsem nezavarovanih. 9

Opozoriti velja tudi na spremembo 33. člena SZ-1

(8. člen predloga), s katero se iz vsebine Pogodbe o
medsebojnih razmerjih izrecno izvzema zavarovanje s1av-

be kot celote, kar pomeni odklon od siceršnje vsebine

pogodbe, ki je določena v Stvarnopravnem zakoniku

(SPZ). 10 Opozoriti moram tudi na določbo 39. člena

predloga, ki določa, da se odločitve glede zavarovanja
večstanovanjske stavbe kot celote štejejo med posle

rednega upravljanja, ne glede na morebitna drugačna
določila pogodb o medsebojnih razmerjih, ki so bile

sklenjene pred uveljavitvijo zakona.
V novem 25. a členu se zaradi zniževanja soglasij ozi-

roma umeščanja nekaterih novih odločitev etažnih lastni-
kov med posle rednega upravljanja predvideva dodatno

pravno varstvo preglasovanega etažnega lastnika. Ta

lahko v nepravdnem postopku zahteva razveljavitev posa-

meznega sklepa, vendar le glede poslov, ki obsegajo
vgraditev novih naprav, opreme ali njihovo nadomestitev

pred potekom pričakovane dobe trajanja ter razveljavitev
sprejetega načrta vzdrževanja v delu, ki določa vgraditev

novih naprav, ali opreme ali njihovo nadomestitev pred
potekom pričakovane dobe trajanja. 11 Dodatna zaščita

preglasovanih etažnih lastnikov je sicer dobrodošla, a
se v stroki pojavljajo pomisleki, da bi to lahko vodilo

v zmanjšanje učinkovitosti odločanja etažnih lastnikov,
kar je osnovni cilj omenjenih sprememb. 12

Lažjemu sprejemanju odločitev etažnih lastnikov je

namenjena tudi predvidena sprememba 29. člena SZ-1
(6. člen predloga). Z njo se med posle, ki presegajo
redno upravljanje in za katere se zahteva soglasje več

kakor treh četrtin etažnih lastnikov glede na solastniške

deleže, uvršča tudi odločanje o vseh gradbenih delih

na skupnih delih večstanovanjske stavbe, za katera je
treba pridobiti gradbeno dovoljenje po zakonu, ki ureja

graditev, razen spremembe namembnosti, za katero bo

še vedno nujno pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov.

S tem bi omogočili lažjo izvedbo nekaterih gradbenih

posegov, za katere se je zdaj (v skladu z določbo druge-

ga odstavka 29. člena) zahtevalo soglasje vseh etažnih

lastnikov, kar je bilo marsikdaj nemogoče doseči. 13

Med posle, ki presegajo posle rednega upravljanja,

se s predlagano spremembo uvršča tudi odločanje etaž-

nih lastnikov o določitvi upravnika v stavbah, v katerih

sicer upravnik ni obvezen, To je vsebinsko manjša, a
kljub temu izredno pomembna sprememba, saj se šte-

vilni etažni lastniki v manjših objektih srečujejo s slabim

upravljanjem svojih stavb in njihovo posledično neureje-

nostjo ter propadanjem oziroma izgubljanjem vrednosti.

Soglasje etažnih lastnikov za najem posojila v breme

stanovanjskega sklada

Veliko težavo za izvajanje nekaterih investicij v večstano-

vanjskih stavbah utegne pomeniti predlog spremembe

drugega odstavka 29. člena, s katero se izrecno dolo-

ča, da je soglasje vseh etažnih lastnikov potrebno tudi

za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega

sklada. Ostaja namreč dejstvo, da v številnih večstano-

vanjskih stavbah etažni lastniki v rezervnih skladih nimajo

zbranih dovolj sredstev za izvedbo nekaterih nujnih inve-

sticij. Čeprav se bodo v skladu s predlagano spremembo

za izvedbo takšnih del lahko odločili s tričetrtinsko večino

po solastniških deležih, investicije kljub temu ne bodo

mogli izvesti zaradi pomanjkanja sredstev. Pripravljavci

predloga tako po mnenju stroke neupravičeno vztraja-
jo pri soglasju vseh etažnih lastnikov za najem kredita

v breme rezervnega sklada, še posebej zato, ker je

obvezni prispevek v rezervni sklad že zakonsko določena

obveznost vsakega etažnega lastnika. Tudi prakse iz

tujine kažejo na to, da tako visokega standarda druge
države ne poznajo. 14

Do zdaj so etažni lastniki ta problem reševali na
druge načine (npr. odkup terjatev), a obstaja nevarnost,

da v prihodnje zaradi izrecnega zapisa v spremenjenem

drugem odstavku 29. člena SZ-1 to ne bo več mogo-
če. S tem bi pri nekaterih najpomembnejših investicijah
v večstanovanjskih stavbah s predlaganimi sprememba-

mi izničili učinek nižanja potrebnih soglasij.

Zaradi siceršnjega nižanja potrebnih soglasij za dolo-

čene odločitve se tudi v spremenjenem 29. členu SZ-1

uvaja dodatno pravno varstvo preglasovanega etažne-

ga lastnika, ki bo posamezni sklep lahko izpodbijal po
postopku, ki je predviden v novem 25.a členu.

V sklop rešitev, ki naj bi poenostavile odločanje
etažnih lastnikov, nedvomno lahko štejemo tudi uved-

bo elektronskega odločanja, ki ga urejata spremenjeni
34. člen SZ-1 (9. člen predloga) in novi 35. a člen SZ-1

(11. člen predloga). Potreba po tem se je zelo nazorno
pokazala tudi med sedanjo epidemijo, ko so imeli etažni

lastniki in upravniki velike težave s sprejemanjem odlo-

čitev po predvidenih postopkih. Medtem ko se v spre-

menjenem 34. členu SZ-1 le določa dodatna možnost
odločanja etažnih lastnikov z elektronskim odločanjem,

je to podrobneje urejeno v novem 35. a členu. 16 Določba

prvega odstavka novega 35. a člena določa, da morajo
biti, kadar se odloča z elektronskim glasovanjem, omo-
gočene preveritev identifikacije (istovetnosti) etažnega
lastnika ter sledljivost in varnost glasovanja. To torej

velja le za etažne lastnike, ki na ta način odločajo. 16

Posebej pomembna je tudi določba prvega odstavka

8 V praks- so se etažni lastniki in

upravnik, pogosto srečevali s teža-

vo, saj teh stroškov zaradi nejasne
zakonodaje in različnih tolmačenj

niso mogli kriti <z sredstev rezerv-

nega sklada Položaj je btl še bolj
zapleten zato, ker je na drugi strani

Eko sklad za prijavo na svoje razpi-

se zahteval pripravo projektne doku-
mentacije. ki je tudi po naravi stvari
sestavni del samega posla. Priprava
projektne dokumentacije je pogosto

tudi precejšen strošek, zato so bili

etažni lastniki zelo nezadovoljni.

S predlagano sprememoo bo ta

dilema v praksi končno odpravljena.

9 Na Združenju upravnikov nepre-

mičnin smo si sicer vseskozi
prizadevali, da bi bio zavarovanje

večstanovanjske stavbe za naj-
pomembnejša tveganja obvezno,

kar je pogosta praksa tudi v tujim

(Nemčija, Beigija, Nizozemska, Por-
tugalska idr.), vendar s tem predlo-

gom do SZ-1 E nismo bili uspešni

Gotovo bo treba ob pripravi celovi-
te reforme ponovno razmisliti tudi

o uvedbi obveznega zavarovanja

stavbe kot celote.

10 Ur. I. RS. št. 87/02 in nasl.

11 Sodišče bo sklep razveljavilo, če
bo ugotovilo, da bi se s posegom
iz izpodbijanega sklepa ali iz izpod-
bijanega dela sprejetega načrta

vzdrževanja poslabšal posamezni
del etažnega lastnika ali bi stroški
izvršitve izpodbijanega sklepa ali iz
izpoobijanega dela sprejetega načr-
ta vzdrževanja zanj pomenili preveli-

ko preme. A sodišče sklepa ne bo
moglo razveljaviti, če bodo strošek
njegove izvršitve v celoti krili etažni
lastniki, Ki so sklep sprejeli.

12 Posebno težavo lahko pomeni

tudi določba, da sodišče sklepa

ne more razveljaviti, če stroške
n,egove izvedbe v celoti prevzamejo

etažni lastniki, ki so ga sprejeli. Ta
možnost bi namreč lahko vodila
v neke vrste izsiljevanje s sirarn

posameznikov, ki bi se s tem

izognili plačevanju stroškov za
določena dela, ki spadajo med

posle rednega upravljanja. V tem

smislu bo seveda zelo pomembno

tudi, kako se bo opredelila sodna

praksa.

13 Za vgradnjo dvigal m odpravo

arhitektonskih ovir to velja že od
lanskih nujnih sprememb SZ-1,

s sprejetjem predloga SZ-1 E pa bi
to veljalo tudi za druga gradbena

dela, za katera se zahteva gradbe-

no dovoljenie.

14 Precej podrobno se je o tem

razpravljalo tudi na lanskem posve-
tu Poslovanje z nepremičninami, pri

čemer so se strokovnjaki strinjali,

da ni pravzaprav nobenega ute-

meljenega razloga za vztrajanje pri
soglasju etažnih lasmikov.

15 Možnost elektronskega odloča-
nja etažnih lastnikov je določal že
osnutek novega Stanovanjskega

zakona (SZ-2) iz leta 2019, a so
pripravljavci takrat predvideli, da

bi bilo to mogoče le, če imajo vsi

etažni lastniki možnost elektron-
ske identifikacije S tem pa bi bil
instrument popolnoma neuporaben.

V predlogu SZ-1E takšnega pogoja

tako m več

16 V obrazložitvi 9 člena so
pripravljavci gradiva izrecno zapisali,

da bo elektronsko glasovanje omo-
gočeno tudi, če »nimajo vsi etažni
lastniki v stavbi možnosli elektron-
skega glasovanja«.
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spremenjenega 34. člena SZ-1, ki izrecno dopušča, da se
odločanje s podpisovanjem listine in elektronsko glaso-
vanje dopolnjujeta. S tem bi gotovo lahko dosegli večjo
udeležbo etažnih lastnikov pri odločanju. Še posebej
to velja za tiste, ki so se do zdaj odločanju izogibali
predvsem zaradi togosti predvidenih postopkov. 17

Postopek odločanja s podpisovanjem listine ali z elek-
tronskim odločanjem bi poleg upravnika lahko vodil tudi
nadzorni odbor oziroma eden ali več etažnih lastnikov,
rezultat glasovanja pa bi skupaj z upravnikom ugotovil
tisti, ki je vodil postopek.

Posebej velja omeniti tudi delni odmik od obveznosti

objavljanja na oglasni deski večstanovanjske stavbe (tretji
odstavek spremenjenega 35. člena in drugi odstavek
novega 35. a člena SZ-1), saj se je v praksi pokazalo,

da številne večstanovanjske stavbe oglasnih desk sploh

nimajo ali je obešanje obvestil nanje neučinkovito. V pre-
teklosti se je v zvezi s tem pojavilo tudi več pomislekov
glede varovanja osebnih podatkov, zato je nedvomno

smiselno, da se etažnim lastnikom in upravniku omogoči
tudi drug primeren način objavljanja obvestil. Seveda pod

pogojem, da je ta dostopen vsem etažnim lastnikom.

Zaščita interesov etažnih lastnikov

V preteklosti smo bili priča nekaterim ekscesnim prime-
rom, katerih posledica je bilo manjše ali večje oškodo-

vanje etažnih lastnikov. Zato je precej pozornosti name-
njeno izboljšanju pravnega položaja in zaščiti interesov
etažnih lastnikov.

V tem sklopu velja najprej omeniti uvedbo obvezno
ločenih fiduciarnih računov za sredstva rezervnih skladov,

ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, ki se
uvaja s spremembo 42, člena SZ-1 (13. člen predloga).
O tej rešitvi se je v strokovnih krogih razpravljalo že

dolgo. Predlog novele tako s spremembo prvega odstav-

ka 42. člena SZ-1 uvaja obveznost, da upravnik v svojem
imenu in za račun etažnih lastnikov večstanovanjske
stavbe odpre in vodi fiduciarni račun za sredstva rezerv-
nega sklada, ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo
posebej. Odpiranje in vodenje fiduciarnih računov sta

lahko povezani tudi z znatnimi stroški, ki predvsem za
etažne lastnike v manjših večstanovanjskih stavbah niso

zanemarljivi. Predlog novele tako v prvem odstavku dolo-

ča obveznost odprtja posebnega fiduciarnega računa
za sredstva rezervnega sklada, v drugem odstavku pa

etažnim lastnikom ponuja tudi možnost, da se odločijo
drugače, torej da se sredstva njihovega rezervnega skla-

da zbirajo na enotnem fiduciarnem računu upravnika,

odprtem za zbiranje sredstev rezervnega sklada več

večstanovanjskih stavb. V tem primeru mora upravnik

za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno

evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. 18

Zanimivo bo spremljati smer, ki jo bo ubrala večina

etažnih lastnikov. A nedvomno lahko uvedba ločenih

fiduciarnih računov Ž6 sama po sebi prispeva k varnosti

sredstev rezervnih skladov in k preglednosti njihovega
upravljanja,

»Načelo štirih oči«

Z zaščito interesov etažnih lastnikov je povezana tudi

sprememba drugega odstavka 43. člena SZ-1 (14. člen

predloga), s katero se uvaja t, i. »načelo štirih oči«, ki

v praksi pomeni, da etažni lastniki sklenejo, da upravnik
lahko izplačila iz rezervnega sklada izvaja le ob potrditvi

enega od njih. To možnost so sicer imeli že zdaj, vendar

je bila le redko uporabljena, zato predlog- predvideva

precej jasnejši zapis, ki bi etažne lastnike bolj spod-

budil k lastni aktivnosti. Poleg tega bodo lahko etažni
lastniki po novem o tem odločali s sklepom, medtem
ko je morala biti do zdaj takšna določba umeščena
v pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Ob tem
velja omeniti, da predlog navkljub nekaterim drugačnim
stališčem ne predvideva kogentne narave tega načela,

ampak se bodo etažni lastniki o tem še vedno prosto

odločali. 19 Velja dodati, da se s predvideno spremembo

odpravlja dosedanja dikcija določbe, ki je določala, da

lahko upravnik dviguje sredstva rezervnega sklada le

skupaj z enim od etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki
določijo v pogodbi o opravljanju upravniških storitev.
Dvigovanje sredstev namreč v praksi že dolgo ni več
aktualno, zato gre v veliki večini primerov le za izvajanje
izplačil iz sredstev rezervnega sklada.

Določbe, ki so najočitneje namenjene zaščiti inte-

resov etažnih lastnikov, se nanašajo na inšpekcijsko
nadzorstvo. Tudi v tem delu predlog novele prinaša kar
nekaj novosti, ki bodo nedvomno prispevale k večjemu
redu pri upravljanju večstanovanjskih stavb, saj bodo
Stanovanjski inšpekciji omogočile večje možnosti nad-

zora in ukrepanja glede izvajanja obveznosti upravnika.

Tudi v tem delu je tako strokovna kot laična javnost

v preteklosti podala številne pripombe in predloge, ki

jih predlog novele vsaj delno upošteva.
Najprej velja v tem smislu omeniti določbo novega

124.a člena SZ-1 (26. člen predloga), s katero se upravnika

opredeljuje kot inšpekcijskega zavezanca. S tem bo omo-
gočeno, da stanovanjski inšpektor lahko upravniku z ure-
ditveno odločbo odreja odpravo nepravilnosti. S spre-
membo veljavnega 126. a člena SZ-1 (27. člen predloga)

se možnost ukrepanja Stanovanjske inšpekcije v primerih
posegov iz posameznega dela v skupni del večstano-
vanjske stavbe širi na vse posege, ko etažni lastnik ob
vzdrževanju posameznega dela poseže v skupne dele
večstanovanjske stavbe, ne da bi za to imel potrebno

soglasje preostalih etažnih lastnikov. 20 Pomembna je tudi
določba novega 131. a člena SZ-1 (28. člen predloga), ki

ureja izvršbo inšpekcijske odločbe. S tem bo Stanovanjski
inšpekciji omogočeno, da s prisilitvijo z denarno kaznijo

doseže izvršitev izrečenih ukrepov.

Verjetno najpomembnejša v tem sklopu pa je dopol-
nitev 171. člena SZ-1 (34. člen predloga), s katero se
natančneje opredeljujejo prekrški upravnika kot gospo-

darskega subjekta. Nabor prekrškov se širi s sedanjih 13

na kar 23, s čimer naj bi Stanovanjski inšpekciji olajšali

ukrepanje v posameznih primerih, ki so se v dosedanji
praksi izkazali za najbolj problematične. Nekateri novi
prekrški so posledica sprememb, ki jih prinaša predmet-

na novela, hkrati pa se novi prekrški upravnika določajo

tudi pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami ter

plačevanju obveznosti iz teh pogodb. Nedvomno bosta

lahko podrobnejša opredelitev nekaterih obstoječih pre-
krškov in tudi uvedba nekaterih novih pomembno prispe-
vali k zagotavljanju zakonitega poslovanja upravnikov, še

pomembnejša pa bodo ravnanja Stanovanjske inšpekcije

v praksi, za kar bo nujno inšpekcijo kadrovsko okrepiti.

Položaj upravnika

Predlog novele z nekaterimi določbami neposredno

posega tudi v položaj upravnika večstanovanjske stav-

be. V tem smislu velja najprej omeniti spremenjeno

določbo 49. člena SZ-1 (15. člen predloga), s katero

se podrobneje določa, kdo je lahko upravnik. V tem

17 Odveč je poudarjati, da bo
elektronsko glasovanje lahko prišlo

zelo prav v razmerah, ko se etažni
lastniki zaradi objektivnih okoliščin

ne morejo sestajati (npr. epidemija

ali izredne razmere), odločanje

s podpisovanjem listine pa je pre-
več zamudno in zapleteno.

18 V dosedanji praksi so se poka-
zale raz ične možnosti ločenega

vodenja sredstev rezervnih skladov
posameznih večstanovanjskih stavb

(npr. ločeni podračuni na istem
fiduciarnem računu), ki etažnim

lastnikom z bistveno nižjimi stroški
omogočajo pravzaprav enako stop-

njo varnosti.

19 Povsem jasno je. da se tudi

etažni lastniki vedno bolj zavedajo
odgovornosti, ki jo takšna funkcija

prinaša, zato se predvideva, da
pogosto v posamezni večstanovanj- •

ski stavbi 73 to ne bo posebnega

interesa

20 Do zdaj je lahko inšpekcija

ukrepata le v primerih, ko je etažni

lastnik posegel v skupne dele
stavbe z vgradnjo naprav.
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smislu gre pozdraviti rešitev iz novega tretjega odstavka

omenjenega člena, da je lahko eden od etažnih lastnikov
(če seveda ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka)

upravnik zgolj v tistih večstanovanjskih stavbah, v katerih

ustanovitev rezervnega sklada ni obvezna. 21 A v vsakem

primeru se lahko posamezni etažni lastnik tudi v takšnih
primerih registrira za opravljanje dejavnosti in to izvaja

kot strokovnjak. Poleg tega bodo lahko etažni lastniki

še vedno za upravljanje svoje večstanovanjske stavbe
ustanovili skupnost lastnikov v skladu z določbami V.

poglavja SZ-1, zato predmetna rešitev v nobenem pri-

meru ne pomeni pretiranega posega v njihovo pravico
do upravljanja lastnega premoženja, 22

Druga pomembna sprememba zadeva dopolni-
tev 54. člena veljavnega SZ-1 (17. člen predloga), ki

ureja vsebino pogodbe o opravljanju upravniških stori-

tev. Čeprav je že zdaj v prvem odstavku omenjenega

člena določeno, da mora pogodba vsebovati tudi čas,

za katerega je sklenjena, so se pripravljavci odločili, da

se zaradi jasnosti v 54. člen vnese nov drugi odstavek,

s katerim se določa, da se pogodba lahko sklepa za
določen ali nedoločen čas. S tem bodo etažni lastniki

nedvomno bolje seznanjeni s pravico, da z upravnikom
sklenejo pogodbo za določen čas in ga v tem času

temeljito preizkusijo ter se na podlagi ugotovitev odločijo

za podaljšanje pogodbe ali celo za sklenitev pogodbe

za nedoločen čas.

Pogodba za določen ali za nedoločen čas

Pripravljavci zakonskega predloga niso sledili nekaterim

pozivom, da bi dopustili zgolj sklepanje pogodb za dolo-

čen čas. S tem bi namreč grobo posegli v pogodbeno
svobodo in poleg upravnikov bistveno omejili tudi etažne

lastnike, ki bi pogodbo želeli skleniti za daljše časov-

no obdobje. 23 S takšno rešitvijo bi poleg tega tvegali,

da glede upravljanja nastane velik nered, saj- bi bilo
zagotavljanje učinkovitega upravljanja po Izteku pogodb

za določen čas zelo odvisno od učinkovitega in hitrega
inšpekcijskega nadzora, na kar pa se po dosedanjih

izkušnjah ne gre zanašati. S predvideno spremembo se
etažni lastniki spodbudijo, da se že ob izbiri upravnika
odločijo, ali naj bo pogodba z njim sklenjena za nedolo-

čen ali določen čas, pri čemer se je treba zavedati, da
je pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, mogoče

odpovedati kadarkoli in brez utemeljenega razloga (ob

upoštevanju odpovednega roka), medtem ko lahko stran-

ke pogodbo, sklenjeno za določen čas, pred potekom

časa odpovedo zgolj iz krivdnih razlogov.
Kot dodatno zaščito etažnih lastnikov je razumeti

predlog novega tretjega odstavka 54. člena SZ-1, s kate-

rim se omejuje čas veljavnosti pogodbe o opravljanju
upravniških storitev za upravnika, ki ga določi investitor

po določbah zakona, ki ureja varstvo kupcev stanovanj

in enostanovanjskih stavb. Investitor tako pogodbeno

razmerje z upravnikom sklene za tri leta od dneva izdaje

uporabnega dovoljenja za večstanovanjsko stavbo. V leh

razmerjih namreč etažni lastniki (kupci stanovanj) niso
imeli možnosti sodelovati pri izbiri upravnika, zato je
prav, da se jim to čim prej omogoči.

Druge spremembe glede upravljanja

Predlog novele poleg vsega navedenega prinaša nekate-

re druge rešitve, ki jih je težko umestiti v zgornje sklope,
a jih velja posebej omeniti in se do njih kratko opredeliti.
Precej pomembna je predlagana sprememba 23. člena

SZ-1 (3. člen predloga), s katero se pri skupnih delih, ki

so namenjeni rabi več večstanovanjskih stavb ali dru-

gih nepremičnin, v tem zakonu določa način upravljanja

takšnega skupnega dela, To je uskladitev z nedavnimi

spremembami SPZ. Spremenjeni 23. člen SZ-1 tako ne
določa več, da je takšen skupen del skupna lastnina,

temveč vrsto lastništva na takšnem skupnem delu ureja
novi šesti odstavek 105. člena SPZ, na podlagi katere-

ga je takšen skupen del solastnina vseh lastnikov teh

stavb oziroma v solastnini etažnih lastnikov in lastnikov

nepremičnin. Takšen skupen del pa v imenu in za račun

lastnikov upravljajo predstavniki lastnikov 24 teh večstano-

vanjskih stavb ali drugih nepremičnin, ki takšen skupen

del uporabljajo. O poslih upravljanja takšnih skupnih
delov se v skladu s predlaganimi spremembami odloča

v dveh korakih. Najprej se o poslu odločajo lastniki zno-
traj vsake stavbe. Če odločitev sprejmejo s predvideno

stopnjo soglasja, bo v drugem koraku upravnik ali druga
oseba kot predstavnik etažnih lastnikov te večstanovanj-

ske stavbe o poslih upravljanja takšnega skupnega dela

glasoval glede na solastniški delež, ki skupnosti predmet-

ne večstanovanjske stavbe na takšnem skupnem delu

pripada. V vsakem primeru lahko pričakujemo, da bo

na podlagi predlagane spremembe upravljanje skupnih
delov več večstanovanjskih stavb v prihodnje nekoliko

lažje, saj je bilo vprašanje do zdaj urejeno nejasno in

je dopuščalo precej široko polje interpretacije, kar je

v številnih primerih povzročalo nesoglasja in spore.
S spremembo 30. člena SZ-1 (7. člen predloga) želi

predlagatelj nekoliko jasneje in pregledneje urediti način
delitve stroškov upravljanja v večstanovanjskih stavbah,

ker so podrobnejša merila za delitev stroškov, ki izhajajo
iz poslov obratovanja večstanovanjske stavbe, določena

s podzakonskim aktom, in sicer s Pravilnikom o upravljanju

večstanovanjskih stavb 25 ki je bil v preteklosti že večkrat

tarča kritik, ker v določenem delu posega v zakonsko

materijo. Pripravljavci so zato želeli merila za delitev stro-

škov nekoliko podrobneje opredeliti že v samem zakonu. 26

Predlog se v tem delu odmika od predloga, ki ga je
vseboval osnutek SZ-2, po katerem se stroški ne bi več

delili glede na število uporabnikov, Ta je namreč predvsem
med etažnimi lastniki naletel na precejšnje nasprotovanje 27

Posebno izjemo predlog določa za delitev stroškov toplote,

katerih način delitve je predpisan s Pravilnikom o načinu

delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in

drugih stavbah z več posameznimi deli. 28

Zelo pomembno novost prinaša tudi manjša spre-
memba besedila drugega odstavka 82. člena SZ-1
(18. člen predloga), na podlagi katere bodo lahko etažni

lastniki, ki so za upravljanje svoje stavbe ustanovili skup-
nost lastnikov kot pravno osebo, to likvidirali z navadno

večino, in ne več s soglasjem vseh. V praksi se je namreč

Izpostavilo, da je tudi za ukinitev skupnosti lastnikov, ki

dejansko ne opravlja več svoje funkcije, pogosto nemo-
goče doseči soglasje vseh etažnih lastnikov. Predlog

zato soglasje predvideva le še za ustanovitev skupno-

sti. S spremembo bodo lahko etažni lastniki likvidirali
številne skupnosti lastnikov, ki v tem trenutku obstaja-
jo le še »na papirju«, a dejansko svojih pristojnosti ne
izvajajo. Dodatno pojasmlno določbo glede prenehanja

skupnosti lastnikov, ki so bile ustanovljene na podlagi
veljavnih in preteklih predpisov, vsebuje tudi 43. člen

predloga novele.

Ena stavba, več vhodov

Glede upravljanja velja posebej omeniti še določbo
41. člena predloga novele, s katero želi predlagatelj

21 Predlog namreč upošteva

deistvc, da postaja upravljanje

sodobnih večstanovanjskih stavb

vse bolj zapleteno in tehnično

zahtevno ter povezano s številnimi
odgovornostmi, zato ga ni mogoče

zaupati laikom.

22 V okviru Združenja upravnikov

nepremičnin so že zelo dolgo

prisotna pričakovanja, da bo zako-
nodajalec za opravljanje dejavnosti

upravlianja nepremičnin (še posebej

večstanovanjskih stavb) predvidel

določene pogoje. V tem smislu
bi bilo treba določiti vsaj obvezno
zavarovanje poklicne odgovornosti

upravnika za kritje škode, ki bi

etažnim lastnikom nastala zaradi
kršitve obveznosti ah nestrokovnega

izvajanja nalog upravnika. Smiselno
bi bilo opredeliti tudi kadrovske
in/ ali strokovne pogoje za oprav-

ljanje te oejavnosti. Vedno bolj se
tudi izkazuje, da ustrezne regulacije

ne bo mogoče izpeljati brez uved-
be licenc za operativne upravnike

(po vzoru regulacije nepremič-

ninskih posrednikov v Zakonu o
nepremičninskem posredovanju).

23
Nekateri strokovnjaki so opozar-

jal tudi na potencialno protiustav-
nost takšnih omejitev.

24 To je upravnik ali drug poobla-

ščenec, ki ga dotočijo etažni lastni-
ki posamezne stavbe.

25 U r . t RS, št. 60/09 in nasl.

26 Glede načina delitve stroškov

predlog bistvenih sprememb ne

prinaša, saj se za deiitev še vedno

uporabljajo vsa tr i dosedanja merila

(število posameznih delov, površina

posameznega dela in število upo-

rabnikov posameznega dela).

27 Velja omenit:, da se, primerjalno

gledano, merilo števila uporabnikov

za delitev stroškov obratovanja ne
uporablja v nobeni od evropskih

držav. Največkrat se tako stroški
obratovanja povsod delijo v skladu

s solastniškimi deleži.

28 Ut l. RS, št. 82/15 .n nasl.
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odpraviti neskladje med tem, kako so posamezne stavbe

evidentirane in je na njih vzpostavljena etažna lastnina

ter na kakšen način se upravljajo v praksi (upravniki po

vhodih), SPZ in SZ-1 namreč določata, da je predmet

upravljanja nepremičnina (stavba), in ne njen posamezn

vhod, 29 Številni etažni lastniki se tej spremembi vse do
danes niso prilagodili, zato želi predlagatelj dvome in
nejasnosti dokončno odpraviti. Predmetni člen predloga
tako določa, da morajo etažni lastniki večstanovanjske
stavbe, ki imajo na dan uveljavitve zakona določenih

več upravnikov (po vhodih), v petih letih od uveljavitve
zakona določiti enega upravnika za večstanovanjsko
stavbo, ta pa nato za večstanovanjsko stavbo vzpostavi

en rezervni sklad. Ob tem je nujno pojasniti, da enot-

nega staiišča v praksi ni. Številni upravniki in etažni
lastniki so prepričani, da bi moral zakonodajalec etažnim
lastnikom dopustiti tudi imenovanje upravnika zgolj za
del stavbe (npr. vhod), če je ta zaokrožena celota, ki jo

je mogoče upravljati neodvisno od drugih delov stavbe.
Nasprotniki menijo, da je v teh primerih mogoče takšne
dele evidentirati kot samostojne nepremičnine, s čimer

na sistemski in pregleden način etažni lastniki pridejo

do enakega rezultata, s čimer se gotovo lahko strinja-

mo. Težava pa je, da so takšni postopki zamudni in

povezani s precejšnjimi stroški ter pogojeni s soglasjem

vseh etažnih lastnikov, To pa včasih v praksi pomeni
nepremostljive ovire.

Ne glede na navedeno lahko ugotovimo, da je to
vprašanj rešiti, saj trenutno stanje v praksi pov-

zroča veliko sporov in neurejenih razmerij. Na podlagi
rešitve iz predloga novele bi se lahko stanje v doglednem
času uredilo. Tu velja opozoriti, da upravniki pričakuje-
jo težave predvsem pri porabi sredstev (zdaj ločenih)

rezervnih skladov.

Nazadnje velja omeniti še določbo 52. člena predloga

novele, s katero se razveljavlja zastarel in za današ-

nje razmere povsem neuporaben Zakon o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih, 30 ki se bo uporabljal
le še za pogodbe, sklenjene na njegovi podlagi pred
uveljavitvijo novele.

Poglavitne rešitve - najemna
razmerja in stanovanjska politika

Uskladitev neprofitne najemnine

Uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najem-

nine nedvomno pomeni najpomembnejšo spremembo,

ki jo uvaja predlog novele. V ta namen predlog prina-

ša spremembo 116. člena SZ-1 (22. člen predloga),

s katero se z novim šestim odstavkom vrednost točke

določi v višini 3,50 evra. 31 Glede na trenutno vrednost

točke, ki je 2,63 evra, sprememba pomeni 33-odstotno

povišanje, kar ustreza povišanju stroškov stanovanjske

gradnje v obdobju od zadnje, sicer nominalne, revalo-

rizacije vrednosti točke v začetku leta 2007. Izjemno

pomembno je tudi samodejno letno usklajevanje vred-

nosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin v pretek-

lem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada

Republike Slovenije, ki ga uvaja novi peti odstavek

116. člena SZ-1.

Vrednost se je sicer nominalno usklajevala do

prevzema evra, ker se je obračunavala v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan

izračuna najemnine. Toda po 1. januarju 2007 tako

vrednost točke ni bila več niti nominalno revalorizirana,

zaradi česar se je realno nižala in je nastalo seda-

nje stanje, v katerem institucionalni lastniki stanovanj

(predvsem lokalne skupnosti in stanovanjski skladi)

zaradi prenizke višine neprofitne najemnine izgubijo

približno milijon evrov mesečno. Višina najemnine

predvsem stanovanjskim skladom in drugim lastnikom
stanovanj, ki se oddajajo za neprofitno najemnino,

ne omogoča niti rednega vzdrževanja stanovanjskega
fonda, še manj pa kakršnokoli vlaganje v gradnjo

novih stanovanj. 32 Na drugi strani seveda prenizka

neprofitna najemnina potencialne investitorje (predvsem
lokalne skupnosti) učinkovito odvrača od vlaganja
v gradnjo novih stanovanj, saj se enačba v nobenem
primeru ne izide. Po dolgih letih opozarjanja so tako

na pristojnem ministrstvu le pripravili predlog, ki bi

vrednost točke revaloriziral, s čimer bi se uskladila

z realno vrednostjo ob sprejetju SZ-1. Predstavniki

stanovanjskih skladov sicer obenem opozarjajo, da

bo neprofitna najemnina, izračunana z uporabo reva-
lorizirane vrednosti točke, še vedno nižja od višine
stroškovne najemnine, ki je predvidena z ReNSP 15-25.
A ne glede na to je uskladitev vrednosti točke že

dolgo časa nujna, saj bo omogočila vsaj vzdrževanje
obstoječega stanovanjskega fonda.

Omeniti velja tudi spremembo četrtega odstavka

116. člena SZ-1, s katero se upošteva položaj invalidov,

trajno vezanih na uporabo invalidskega vozička, ki za
normalno bivanje v stanovanju potrebujejo funkcionalne
in druge prilagoditve, ki zahtevajo večjo površino stano-

vanja. Zato se pri določanju vrednosti stanovanja, katerih

najemnik ali uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na
uporabo invalidskega vozička, uporabna stanovanjska
površina pomnoži s količnikom 0,8.

V sklop ukrepov, ki se nanašajo na ureditev nepro-
fitne najemnine, spada tudi uvedba obveznega lokacij-
skega faktorja, in sicer s spremembo devetega odstavka

118. člena SZ-1 (23. čien predloga). Lokacijski faktor
bo določila Vlada RS, in sicer na podlagi vrednostnih

ravni in con po modelu vrednotenja za stavbna zemlji-
šča, določenih v skladu s predpisom, ki ureja množič-

no vrednotenje nepremičnin, znaša pa lahko največ 30
odstotkov najemnine 33

Prilagoditev sistema subvencioniranja
najemnin

Eden glavnih pomislekov proti uskladitvi vrednosti točke

za določitev neprofitne najemnine je bila bojazen, da bi
takšna sprememba prizadela socialno najšibkejše, ki si

že zdaj ne morejo privoščiti neprofitne najemnine in so
zaradi tega deležni subvencije, ki jo urejajo 121., 121. a
in 121;b člen SZ-1. Ta bojazen je bila očitno vzrok tudi

za pomanjkanje politične volje za to nujno spremembo.

Vsi predlogi stroke za uskladitev neprofitne najemnine

v preteklih letih so zato vsebovali tudi ustrezno prilago-

ditev sistema subvencioniranja, ki bi takšne neželene

posledice čim bolj preprečila. Ta pomislek so prepoznali

tudi pripravljavci predloga novele, zato so s predlagano

spremembo 121. člena SZ-1 (24. člen predloga) predvideli

zvišanje najvišjega deleža subvencije, ki se s sedanjih

80 odstotkov dvigne na največ 85 odstotkov neprofitne

najemnine. Ta delež se upošteva tudi pri določitvi višine

subvencije za plačilo tržne najemnine, ki je sestavljena iz

neprofitnega in tržnega dela. Kot kažejo izračuni, ki so
sestavni del vladnega gradiva, se položaj prejemnikov

29 Temu po navedbah predlagatelja
pritrjuje tudi bogata sodna praksa

(npr. sodba upravnega sooišča I U
1967/2014), čeprav lahko ugotovi-

mo, da je sodna praksa glede tega

vprašanja precej neenotna in lahko
najdemo rudi drugačne odločitve

sodišč (npr. sklep Višjega sodišča
v Ljubljani IV Cpg 44/2015).

30 Ur. I. SRS, št, 18/74 in nas!.

31 Glede na to. da predlog

v 44. členu predvideva postopno

uskladitev vrednosti točke, bo ta

1. jUiija 2021 povišana na 2,92

evra, 1 aprila 2022 na 3,?1 evra.
končno višino 3,50 evra pa bo

posegla šele 1. aonla leta 2023.
Prva redna usklad.tev vrednosti

točke z rastjo cen življenjski 1 1

potrebščin pa se v skladu z določ-
bo drugega odstavka 44 člena

predloga izvede marca leta 2024

32 Nekateri stanovanjski skladi so
bili v preteklosti or, siljeni stanovanja

celo predajati, da so zagotovili

sredstva za svoje poslovanje.

33 Občine so imele že zda,
možnost določitve vpliva lokacije

na višmo najemnine v enakem

deležu 130 odstotkov), vendar so
se za to odločile le redke, a še te
so večinoma verjetno iz političnih

vzg'bov, s tem najemnino še
dodatno znižale
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subvencij zaradi uskladitve neprofitne najemnine ne bo

poslabšal.

Predlagatelj v obrazložitvi člena izpostavlja, da

veljavni sistem subvencioniranja najemnin v najranljivejši

položaj postavlja posameznike, ki v stanovanju bivajo

sami, saj jim po plačilu stroškov stanovanja ostane

najmanjši delež ugotovljenega dohodka. Posledično so
tudi najbolj socialno ogroženi. Zato spremenjeni prvi

odstavek 121. člena SZ-1 določa, da se za ugotovitev

minimalnega dohodka posameznikov, ki bivajo sami,

ne glede na določbe, ki urejajo minimalni dohodek in

socialnovarstvene prejemke, minimalni dohodek zviša za
0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka, s čimer

se navedeni ranljivi skupini omogoči lažji dostop do

subvencije najemnine in njen višji znesek. Zaradi uvedbe

lokacijskega faktorja, ki ga določa spremenjeni deveti

odstavek 118. člena SZ-1, se bo po novem subvencija

obračunavala od najemnine z upoštevanjem lokacijskega

faktorja, s čimer se zagotovi, da se materialni položaj

socialno šibkejših z uvedbo sprememb v ničemer ne
bi poslabšal.

Nazadnje velja omeniti tudi spremenjeni peli odstavek

121. člena SZ-1, na podlagi katerega se bo ob vsakokratni

uskladitvi vrednosti točke v skladu s 116. členom brez

izdaje posebne odločbe uskladila tudi subvencija nepro-

fitne najemnine, tako da se višina subvencije preračuna

z novo vrednostjo točke, pri tem pa se upošteva tudi

morebitni novi osnovni znesek minimalnega dohodka,

ki je določen s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene
prejemke. 34

Da zaradi opisanih sprememb ne bi bili v neena-
kopravnem položaju najemniki tržnih stanovanj, ki so
upravičeni do neprofitne najemnine, se s spremembo

tretjega odstavka 121. b člena SZ-1 (25. člen predloga)

tem priznana neprofitna najemnina določi v višini 4 evre
za m 2 stanovanjske površine. Ta uskladitev sicer ne bo

vplivala na višjo subvencijo k plačilu tržne najemnine, a
se zaradi spremenjene višine priznane neprofitne najem-

nine spremeni dohodninski prag za upravičenost do

subvencije. 35

Možnost višjega zadolževanja javnih skladov

Medtem ko je uskladitev vrednosti točke za določitev
neprofitne najemnine predvsem namenjena zagotav-

ljanju pogojev za vzdrževanje obstoječega fonda javnih
najemnih stanovanj, so stanovanjski skladi v preteklosti

opozarjali tudi na preostre omejitve glede njihovega
zadolževanja. Z višjim zadolževanjem bi namreč lahko

še posebej v času izjemno nizkih obrestnih mer na trgu

pridobili dodatna finančna sredstva, ki bi jih namenili za
gradnjo novih javnih (najemnih) stanovanj. Tudi v tem

delu so pripravljavci predloga zakonskih sprememb pri-

sluhnili pobudam in predvideli zvišanje omejitev zadol-

ževanja javnih stanovanjskih skladov.

Za Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) se
navedeno doseže s spremembo sedme alineje prvega

odstavka 147. člena SZ-1 (29. člen predloga), s katero
se stopnja dodatnega zadolževanja poleg tistega, ki ga
v višini 10 odstotkov namenskega premoženja določa
Zakon o javnih skladih (ZJS), 36 poviša z 20 odstotkov

na 40 odstotkov namenskega premoženja. Posledično bo

skupna zadolžitev SSRS lahko znašala do 50 odstotkov

namenskega premoženja.

Za javne stanovanjske sklade, ki jih ustanovijo občine,

bo isti rezultat dosežen s spremembo 4. točke tretjega

odstavka 158. člena SZ-1 (33. člen predloga). S tem se

za omenjene stanovanjske sklade stopnja dodatnega

zadolževanja poleg tistega, ki ga tudi za te v višini 10

odstotkov namenskega premoženja določa ZJS, poviša

s sedanjih 10 odstotkov na 40 odstotkov namenskega

premoženja. Posledično se bodo torej tudi javni stano-

vanjski skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti,

lahko zadolževali do višine 50 odstotkov namenskega

premoženja. 37

Čeprav bo navedena sprememba vsem stanovanj-

skim skladom omogočila lažje pridobivanje sredstev za

gradnjo stanovanj, predstavniki teh skladov opozarjajo,

da je to lahko le kratkoročna rešitev, saj bo za trajno

izvajanje stanovanjske politike in gradnjo javnih najem-

nih stanovanj nujno v prihodnje zagotoviti stabilen vir

financiranja stanovanjske gradnje po vzoru rešitev, ki

jih poznajo v nekaterih drugih evropskih državah, npr.

v Avstriji.

Predkupna pravica Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije

Za učinkovito izvajanje stanovanjske politike predlog

novele poleg že navedenih rešitev predvideva tudi pred-

kupno pravico SSRS pri prodaji občinskih zemljišč, name-
njenih za gradnjo večstanovanjskih stavb. Predkupna

pravica se uvaja z novima tretjim in četrtim odstavkom

154. člena SZ-1, ki določa pristojnosti občine. Občine

bodo morale v skladu z določbo novega tretjega odstav-

ka o nameravani prodaji takšnega zemljišča obvestiti

SSRS in mu ponuditi, da ga odkupi pod enakimi pogoji.

SSRS pa bo moral o svoji odločitvi občino obvestiti

v 14 dneh, sicer se šteje, da predkupne pravice ne
bo izkoristil. Novi četrti odstavek določa sankcijo, če bi

občina ob prodaji takšnega zemljišča ravnala v nasprotju

z določbo tretjega odstavka.
S predkupno pravico SSRS želi predlagatelj zagoto-

viti trajnostno gospodarjenje z zazidljivimi zemljišči, ki

naj bodo predvsem namenjeni izvajanju stanovanjske

politike in zagotavljanju dostopnih stanovanj. Po prepri-

čanju pripravljavcev predloga je takšen ukrep v javnem

interesu, saj je primanjkljaj javnih najemnih stanovanj

med najpomembnejšimi razlogi za omejen dostop do

primernih stanovanj, s katerim se trenutno srečujejo

prebivalci Republike Slovenije. Nedvomno gre tudi za
sorazmeren ukrep, saj SSRS ni omogočeno pridobivanje

takšnih zemljišč pod ugodnejšimi pogoji, ampak ima zgolj

pravico zemljišče odkupiti pod enakimi pogoji, kot je

bilo v odkup ponujeno tretji osebi. S tem je zagotovljena
tudi ustrezna učinkovitost razpolaganja z nepremičnim

premoženjem občin.

Tudi po mnenju predstavnikov stanovanjskih skladov

je ukrep primeren in bi lahko prispeval k lažji dostop-

nosti javnih najemnih stanovanj, a hkrati opozarjajo, da

ni prav nobenega razloga, da ne bi za predkupne upra-

vičence določili tudi javnih stanovanjskih skladov, kate-

rih ustanoviteljice so občine, pa tudi drugih neprofitnih

stanovanjskih organizacij oziroma pravnih oseb, ki so
ustanovljene z namenom pridobivanja javnih najemnih

stanovanj.

Javni najem stanovanj

Ena pomembnejših novosti, ki jih prinaša predlog novele,

je uvedba javnega najema stanovanj (v nadaljevanju:

JNS) oziroma javne najemne službe. To je rešitev, ki jo

sicer pod drugim imenom predvideva že ReNSP 15-25

34 Enako se z določbo 45 člena
predloga novele ureja tudi posto-

pek uskladitve subvencije neprofitne

najemnine v prehodnem obdobju

glede na postopno zviševanje vred-
nosti točke za določitev neprofitne

najemnine. Tudi v tem primeru

se uskladitev izvede brez izdaje

neve odločbe, lastnika stanovanja

in upravičenca do subvencije pa
prstomi center za socialno delo
obvesti o novi višini subvencije.

35 Tudi za priznano neprofitno

najemnino se v četrtem odstavku
12l.b člena predvideva usklajevanje

njene višine, na način ki ie za
usklajevanje vrednosti točke za

določitev neprofitne najemnine po

novem določen v šestem odstavku
116. člena SZ-1.

36
Ur. I. RS, št 77/08

37 Pripravljavci predloga novele
sicer pričakujejo, da se bo pri vseh

javnih stanovanjskih skladih z uskla-

ditvijo vrednosti točke za določitev
neprofitne najemnine postopoma

zmanjšala potreba po dodatnem

zadolževanju.
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in o kateri že več let poteka intenzivna strokovna raz-
prava. Izhodišče ideje izhaja iz statističnih podatkov, ki

kažejo, da je v Republiki Sloveniji več kot 150 tisoč

praznih stanovanjskih enot. 38 Tudi če od omenjene
številke odštejemo vse enote, ki so za bivanje nepri-
merne, navidezno prazne ali na drug način kvarijo
statistične podatke, še vedno lahko z veliko gotovostjo
trdimo, da se v tej številki skriva ogromen potencial
za zagotavljanje lažje dostopnosti do stanovanj. Za to

seveda obstaja več razlogov, eden glavnih je sorazmerno
slabo pravno varstvo najemodajalcev, zaradi česar se
lastniki pogosto odločijo, da stanovanje ostane prazno.
Pri čemer ravno te razloge naslavlja uvedba javnega
najema stanovanja. S tem instrumentom namreč država
od zasebnega lastnika najame stanovanje in ga odda
v podnajem upravičencu po neprofitni najemnini, ob tem

pa nase prevzame vsa pravna in dejanska tveganja, ki
iz tega (pod)najemnega razmerja izhajajo (neplačevanje
najemnine, poškodovanje stanovanja ipd.). Posledično
bi lahko dosegli bistveno večji interes za oddajo zaseb-
nih stanovanj, s tem pa bi sorazmerno poceni rešili
marsikateri bivanjski problem v državi. Ideja ni izvirna
in se že učinkovito izvaja v nekaterih drugih evropskih
državah (npr. Luksemburg in Belgija).

Predlog novele JNS uvaja z določbo 30. člena,

s katero se SSRS podeljuje tudi pristojnost za izvajanje
JNS, in z določbo 31. člena, s katero se v SZ-1 vnašajo
novi členi 148. a, 148. b, 148.C, 148. d, 148. e in 148.f,

s katerimi se vsebina JNS podrobneje ureja. V skladu

z navedenimi določbami bo JNS izvajal SSRS, ki ima
v tem smislu vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca
najemnih stanovanj. Višina najemnine je predmet indivi-
dualnega dogovora med SSRS in lastnikom stanovanja,
vendar ne sme presegati 1,3-kratnika neprofitne najem-
nine za to stanovanje. Lastnik bo stanovanje v javni
najem SSRS oddal za poljubno časovno obdobje, ki

ne bo smelo biti krajše od treh let. Ne glede na to bo

imel lastnik stanovanja možnost, da v primeru lastnih

stanovanjskih potreb ali stanovanjskih potreb ožjega
družinskega člana odpove najemno pogodbo z odpo-
vednim rokom najmanj 12 mesecev. 39 SSRS bo stano-

vanja v sistemu JNS oddajal v podnajem po neprofitni
najemnini in za določen čas.

Kritiki ureditve JNS, ki jo vsebuje predlog novele, opo-

zarjajo predvsem na prenormiranost in administrativno

zapletenost predloga ter tudi na nevarnost, da bo JNS

pod predlaganimi pogoji povsem neučinkovita. Dejstvo,
da zakonodajalec vnaprej omejuje višino najemnine, ki

jo SSRS lahko ponudi lastniku stanovanja, a hkrati za
tega ni predvidena nobena davčna olajšava, namreč
verjetno pomeni, da bo za oddajo stanovanj v prvi fazi
izjemno malo interesa. Ne glede na to je pozitivno vsaj
to, da se JNS uvaja in bo imel SSRS možnost, da sis-
tem preizkusi v praksi. Če se bo pokazalo - kar je
zelo verjetno -, da instrument za lastnike pod takšni-

mi pogoji ni zanimiv, bo spet na potezi država, ki bo

morala poskrbeti za dodatne ukrepe, s katerimi bi ta

interes povečali. Po izkušnjah iz Luksemburga namreč
instrument za lastnike stanovanj ni bil zanimiv, vse dokler
država zanje ni predvidela posebne davčne olajšave za
prihodke iz naslova najemnine.

Lažja odpoved najemne pogodbe

V zadnji sklop spadajo spremembe, ki so namenjene laž-
jemu odpovedovanju najemnih pogodb. Zasebni najemni
trg je pri nas namreč še vedno zelo tog, kar nedvomno

zmanjšuje interes lastnikov za oddajo stanovanj ali jih
sili, da stanovanja oddajajo za krajša časovna obdobja

ali celo »na črno«. V tem sklopu predlog novele tako

s spremembo 102. člena SZ-1 (19. člen predloga) in
prvega odstavka 112. člena SZ-1 (20. člen predloga)
najprej predvideva skrajšanje odpovednega roka tako za
najemnika kot najemodajalca, in sicer z 90 na 60 dni
(če ni v pogodbi dogovorjeno drugače). S spremembo
četrtega odstavka 112. člena SZ-1 pa se predvideva tudi

skrajšanje roka za izselitev, ki ga najemniku v primeru

sodne odpovedi pogodbe določi sodišče, in sicer na
najmanj 30 in največ 60 dni.

Še pomembnejši je predlog novega 11 2. a člena SZ-1
(21. člen predloga), s katerim se ureja postopek odpo-
vedi najemne pogodbe v primerih, ko najemnik v roku
ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo poleg

najemnine. Lastnik v takšnem primeru najemno pogodbo

odpove z vročitvijo odpovedi najemniku in obenem zah-
teva izpraznitev stanovanja v pogodbeno dogovorjenem
roku. Če najemnik stanovanja v tem roku ne izprazni,
lahko lastnik odpoved najemne pogodbe z zahtevkom
za izpraznitev predloži sodišču, ki na podlagi tega izda
izpraznitveni nalog, pred tem pa preveri, ali je že potekel

rok za prostovoljno izpraznitev stanovanja. V nadaljeva-
nju se postopek vodi po določbah Zakona o pravdnem
postopku glede plačilnega naloga. Najemnik mora sta-
novanje izprazniti v 30 dneh od prejema izpraznitvenega
naloga ali v istem roku zoper nalog ugovarjati. V vsakem
primeru lahko sodišče postopek nadaljuje s tožbo.

Predlog gotovo najemodajalca postavlja v nekoliko

ugodnejši položaj, kar bi lahko vplivalo tudi na večji
interes za oddajo stanovanj, a je v zvezi s tem potrebna

previdnost, saj bo izjemno pomembno, v katero smer
se bo glede tega vprašanja razvijala sodna praksa, ki
je bila že do zdaj izrazito naklonjena (včasih tudi ne-
upravičenim) interesom najemnika. Dodati je treba tudi.
da predlog v zvezi z lažjim odpovedovanjem najemnih

pogodb glede na pričakovanja lastnikov in stroke prina-
ša le manjše spremembe. V zvezi s predlogi, ki tokrat
niso bili upoštevani, velja opozoriti predvsem na možnost
zasebnega lastnika, da najemno pogodbo, sklenjeno za
nedoločen čas, odpove brez krivdnega razloga, pri tem

pa najemniku ni dolžan zagotoviti drugega primerne-

ga stanovanja (prvi odstavek 106. člena SZ-1). Povsem

neupravičeno so namreč zasebni najemodajalci v tem

delu izenačeni z javnimi, s čimer se dejansko prepre-

čuje, da bi najemne pogodbe z najemniki sklepali za
nedoločen čas 40

Sklep

Načeloma velja predlog novele pozdraviti, saj prinaša
nekatere nujne spremembe, na katere izvajalci sta-

novanjske politike v državi že dolgo čakajo. Toda še
vedno so rešitve preveč previdne in s tem nezadostne.
Bodo pa resornemu ministrstvu in drugim deležnikom

omogočile, da pod bistveno manjšim pritiskom začnejo

pripravljati celovito reformo SZ-1, pri čemer bo nujna

poglobljena strokovna razprava, saj si ne smemo privoš-
čiti, da bi ministrstvo ponovno pripravilo neusklajene
predloge, kot se je zgodilo leta 2019, s čimer bi se
njihova uveljavitev nedvomno še oddaljila. Način pri-

prave tokratnega predloga in usklajevanje z različnimi

predstavniki gospodarstva jemljemo kot dobro podlago

za prihodnje aktivnosti.

38 <https://wwwstat.si/StatWeb/

News/lndex/8160>.

39 SSRS v takšnem primeru pod-
najemniku ponudi nadomestno sta-

novanje za preostanek predvidene-

ga časa podnajema, če s prostim
stanovanjem razpolaga.

40 V ureditvah primerljivih držav
EU je povsem običajno, da lahko
lastnik najemno pogodbo odpove

brez krivdnih razlogov, pri čemer
običajno zakon najemnika ščili

s tem, da za takšno odpoved dolo-

ča bistveno daljši odpovedni rok.
A pri nas očitno čas za uvedbo

takšne rešitve še ni primeren.
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