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Zadeva:  Predlog Gradbenega zakona (GZ-1): 

- Opredelitev IZS do izjave predsednika ZAPS, podane na 33. seji odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor dne 27.10.2021 

 
 
Spoštovani, 
 
s tem dopisom želimo podati opredelitev do izjave predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije (ZAPS), Tomaža Krištofa, podano na 33. seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor dne 
27.10.2021, da sta v fazi priprave predloga GZ-1 v zvezi z vodenjem projekta ZAPS in IZS uskladili 
kompromisno rešitev, da pa minister zbornicama ni prisluhnil in rešitev ni zapisana v besedilu 
predloga zakona. 
 
V fazi priprave sprememb zakona v začetku letošnjega leta sta se predsednik ZAPS in predsednik 
upravnega odbora matične sekcije gradbenih inženirjev IZS res več tednov neformalno pogovarjala s 
ciljem, da bi našla za arhitekte in inženirje primerno rešitev. Rešitev, ki sta jo pripravila, sta 
obravnavala in zavrnila tako upravni odbor matične sekcije gradbenih inženirjev kot upravni odbor 
IZS. Bila je nesprejemljiva za večji del pooblaščenih inženirjev, še posebej v majhnih projektivnih 
podjetjih, vodje del v gradbenih podjetjih kot tudi investitorje. 
 
Upravni odbor IZS je nato imenoval svoja pooblaščena predstavnika, ki sta sodelovala v uradnih 
pogovorih z MOP in zastopala sprejeta stališča IZS. 
 
Kot smo v postopku priprave in sprejemanja predloga GZ-1 v DZ RS že večkrat poudarili, predlog GZ-1 
pri imenovanju vodje projekta prinaša enakopravnost inženirskih strok, kar močno podpiramo, saj s 
tem pooblaščenim inženirjem vrača pridobljene pravice. Uveljavitev enakopravnosti strok ne jemlje 
pravic pooblaščenim arhitektom, saj bodo delo, ki ga opravljajo sedaj, lahko opravljali tudi po 
uveljavitvi GZ-1. Vsakršna drugačna ureditev bi pomenila nerazumno privilegiranje arhitekturne 
stroke nad ostalimi strokami, za kar pa si prizadeva ZAPS. 
 



 

 

Način projektiranja doživlja v svetu v zadnjih letih številne spremembe. Tudi v Sloveniji postaja 
stalnica informacijsko modeliranje objektov, ki od projektantov zahteva integralno projektiranje; 
torej projektiranje na način, ko ni več prevladujoče stroke, ampak so stroke enakopravne. Nič-
energijskih stavb, e-mobilnosti, recikliranja odpadkov namreč ni mogoče projektirati na dosedanji 
način, ko eden prevladuje in drugi sledijo. Zato je enakopravno vključevanje strok nujno in predlog 
GZ-1 to omogoča. 
 
Enakopravnost strok pri graditvi objektov po našem prepričanju predstavlja poleg tega tudi 
zagotovilo, da bodo vsi vidiki varnosti in zanesljivosti objektov v zadovoljstvo naročnika (investitorja) 
enakovredno obravnavani in spoštovani. 
 
Lepo vas pozdravljamo. 
 
 Mag. Črtomir Remec 

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 

 
       

 


