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Nekaj prihodnjih tednov bo za Inže-
nirsko zbornico Slovenije zelo napor-
nih, saj se intenzivno pripravljajo na 
slovenski inženirski dan, ki je osrednji 
strokovni dogodek IZS. Inženirji ga 
bodo praznovali 4. marca, ko je tudi 
svetovni dan inženirstva za trajnostni 
razvoj. Na ta dan bo IZS pripravila 
strokovno konferenco z naslovom »So-
bivanje s potresi in drugimi naravnimi 
nesrečami«. Pred predložitvijo vladi pa 
je tudi nov Gradbeni zakon, ki še nima 
širšega soglasja.

O aktualnih razmerah na področju 
gradbeništva, dogajanju pri sprejema-
nju novega Gradbenega zakona in o 
slovenskem inženirskem dnevu smo 
se pogovarjali z mag. Črtomirjem Rem-
cem, predsednikom Inženirske zborni-
ce Slovenije.

Slovenski inženirski dan
Tema letošnje strokovne konference 
ob slovenskem inženirskem dnevu je 
zaradi nedavnih potresov v naši bliži-
ni zelo aktualna. Kdaj ste se odločili 
za to tematiko?

Podobno, kot je bila lani tema prvega 
slovenskega inženirskega dneva inte-
gralno projektiranje, smo se tudi letos 
odločali glede na aktualnost temati-
ke in izbrali varnost pred potresom in 
ostalimi naravnimi nesrečami.

Obravnavano problematiko naravnih 
nesreč ste si zastavili zelo na široko, 
povabili ste vrsto priznanih strokov-
njakov z različnih področij, tudi čla-
ne vseh šestih matičnih sekcij v IZS. 
Kaj želite s tako široko in poglobljeno 
razpravo doseči oziroma komu bodo, 
razen strokovni javnosti, ugotovitve 
na konferenci še namenjene?

Dogodek je namenjen tako strokovni 
kot tudi širši javnosti, zato bo dopol-
danski del tudi mednarodno obarvan 
in začinjen s psihološkim vložkom. V 
obeh delih bodo zastopane vse inženir-
ske stroke, združene v zbornico, kar je 
logično nadaljevanje lanskega sporoči-
la, da integralno projektiranje zahteva 
enakopravno vključevanje vseh strok.

Med predavatelji sta tudi dr. Josip 
Galić iz zagrebške Fakultete za arhi-
tekturo in dr. Johannes Kleberger iz 
Avstrije, ki bo govoril o gradnji tretje 
najvišje ločne pregrade na svetu v 
Turčiji, ki je potresno zelo aktivno po-
dročje. Lahko poveste kaj o njunem 
predavanju?

Menim, da že naslova predavanj 
obeh spoštovanih tujih strokovnjakov 
veliko povesta, zato vsem zainteresira-
nim toplo priporočam ogled konference 
v živo. Vsekakor od obeh predavateljev 
pričakujem veliko zanimivih tehničnih 
rešitev in strokovnih nasvetov.

Kot predavatelje ste letos povabili 
tudi strokovnjake z drugih področjih, 
ne le gradbenega, na primer dr. Željka 
Ćurića, dr. med., ki bo imel predava-
nje z naslovom »Emocionalni potres«, 
kar ni »tehnična« tema. Kako to?

Glede na močan psihološki moment, 
s katerim se srečujemo pri potresu in 
ostalih naravnih nesrečah, se nam je 
zdelo aktualno, da povabimo mednaro-
dno priznanega psihiatra z zelo raznoli-
kimi izkušnjami v vojni in miru, da nam 
pomaga razumeti psihološko ozadje 
potresa in ostalih naravnih nesreč.

Lanske strokovne prireditve IZS v 
Cankarjev domu se je udeležilo sko-

raj dva tisoč članov in članic zborni-
ce. Letos so razmere zaradi pande-
mije Covid-19 popolnoma drugačne, 
tako da bo dogodek potekal na dalja-
vo. Kakšno je zanimanje za letošnjo 
prireditev?

Res je bil lani dogodek v živo tik pred 
razglasitvijo epidemije izjemno dobro 
obiskan, vendar tudi letos v digitalni iz-
vedbi konference pričakujemo podob-
no, morda celo večjo udeležbo.

Odločili ste se za zelo zahtevno digi-
talno komunikacijo. Kako to oziroma 
kaj pričakujete od takšne oblike kon-
ference?

Pričakujemo še vedno določene ome-
jitve zbiranja, zato smo se kljub trenu-
tnemu trendu sproščanja ukrepov od-
ločili za zelo kakovostno in kompleksno 
digitalno izvedbo s primernimi referen-
cami, ki omogoča vključenost do 1500 
udeležencev hkrati. 

Novi Gradbeni zakon
Pred sprejemom je nov Gradbeni za-
kon, trenutno predlog zakona Mini-
strstvo za okolje in prostor še uskla-
juje, na vlado naj bi ga predložili 
marca. Predlog zakona je povzročil 
veliko hude krvi predvsem med arhi-
tekti oziroma v Zbornici za arhitektu-
ro in prostor Slovenije. 

Menim, da je trenutno vznemirjenje 
arhitektov podobno, kot je bilo pred ča-
som dela gradbenikov in se še vedno 
vrti samo okoli vodje projekta, za kate-
rega pa ima po mojem trdnem prepri-
čanju pravico in odgovornost odločanja 
predvsem projektant, podpisnik pogod-
be v soglasju z investitorjem. Seveda 
se Inženirska zbornica Slovenije zelo 
intenzivno ukvarja s številnimi drugimi, 
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benega zakona mora postati varna in 
trajnostna gradnja v razumnih rokih.

Skupaj z GZS, ZAG, FGG in še neka-
terimi drugimi ste pripravili precej 
obsežen in celovit »Inženirski pogled 
na sprejemanje nove gradbene zako-
nodaje« in s skupno izjavo odgovorili 
na očitke arhitektov oziroma Zborni-
ce za arhitekturo in prostor.
Kaj je osnovna poanta tega sporočila, 
kaj je njegov namen in komu je name-
njeno?

Sporočilo je namenjeno arhitektom 
in drugi strokovni javnosti, da je treba 
temeljito spremeniti pogled na gradi-
tev, ki dobiva s podnebnimi spremem-
bami in grozečimi naravnimi nesrečami 
popolnoma nove izzive. Poenostavljeno 
bi rekel, da dva tisoč let star Vitruvijev 
rek o uporabnosti, trdnosti in lepoti 
dobiva danes nova pričakovanja glede 
varnosti in trajnosti gradnje.

Delovanje Inženirske 
zbornice Slovenije
V IZS ste pred kratim pripravili anke-
to med člani IZS, tudi o zadovoljstvo z 
delom zbornice. Kaj ste z anketo žele-
li izvedeti in kaj je osnovno sporočilo 
odgovorov?

V Inženirski zbornici Slovenije redno 
izvajamo ankete o zadovoljstvu in pre-
dlogih za izboljšave članstva in tudi to-
krat smo dobili potrditev za dobro delo 

vključno z aktualnimi predlogi, ki smo 
jih že upoštevali pri letošnjih aktivno-
stih zbornice.

Že nekaj let se pojavljajo ideje o izlo-
čitvi gradbenikov iz Inženirske zbor-
nice Slovenije in ustanovitvi lastne 
zbornice. Kaj bi to pomenilo za stro-
ko, bi bila od tega kakšna korist? 

Te ideje so pri nekaterih gradbenikih 
prisotne že vrsto let, dejansko od raz-
pada hrvaške inženirske zbornice na 
posamezne stroke, ki pa vsaj do zdaj ni 
pokazala boljših rezultatov. Tudi v pred-
hodno že omenjeni anketi ni bilo zazna-
ti te težnje pri gradbenikih. To kaže, da 
smo očitno še vedno vredni zaupanja 
velike večine članstva vseh matičnih 
sekcij.

Inženirska zbornica Slovenije že vrsto 
let uspešno deluje in zastopa intere-
se inženirjev različnih strok. Kakšno 
vlogo si želite, da bi zbornica imela v 
prihodnosti, katere najpomembnejše 
naloge ste si zastavili?

Inženirska zbornica Slovenije je in 
bo zastopala interese članov, hkrati pa 
ščitila javni interes na področju gradi-
tve objektov in urejanja prostora. Prvi 
cilj ostaja varna, kakovostna in okolju 
prijazna gradnja, pri kateri enakoprav-
no sodelujejo vsi aktivni člani zborni-
ce v skladu s svojimi znanji in kompe-
tencami. Glede na trenutno ugodno 
situacijo v gradbeništvu je zdaj pravi 
čas, da zagotovimo našim članom tudi 
ustrezno plačilo za dobro opravljeno 
delo, zato bomo ponovno obudili pri-
poročene minimalne plače za različne 
vloge v procesu graditve po avstrij-
skem zgledu.

Kako ocenjujete sedanje stanje v 
gradbeništvu, tudi v primerjavi se-
danje krize s tisto pred sedmimi leti 
(tudi glede omejitev in težav zaradi 
koronavirusa)?

Sedanje stanje v gradbeništvu je 
kljub določenim omejitvam odlično pre-
stalo epidemijo in ima glede na številne 
napovedi javnih investicij enkratno pri-
ložnost za rast in razvoj, zato pričaku-
jem tudi nujne izboljšave. Seveda pa ne 
smemo nikoli pozabiti zadnje krize, ko 
smo leta 2013 na pobudo naše zborni-
ce s številnimi partnerji ustanovili Zbor 
za oživitev in razvoj gradbeništva in 
očit no stavili na pravega konja.

vsaj tako pomembnimi vprašanji pre-
dloga novega GZ, ki vplivajo na prido-
bljene pravice naših članov.

Kako v IZS in tudi vi osebno ocenjuje-
te sedanji predlog Gradbenega zako-
na v primerjavi s sedaj veljavnim? Kaj 
novega – dobrega in slabega – prina-
ša članom IZS?

Za zadnjo objavljeno verzijo novega 
GZ-1 po javni razpravi menim, da ne 
prinaša dovolj vsebinskih oziroma pro-
cesnih sprememb, ki bi upravičevale 
nov zakon po vsega dveh letih upora-
be obstoječega GZ, za katerega niso 
bili sprejeti niti vsi potrebni podza-
konski akti. Vendar so številne kritike 
vseh zbornic očitno prepričale resorno 
ministrstvo, da vendarle nekoliko po-
pravi zadnjo verzijo GZ-1 za parlamen-
tarno proceduro, ki jo pričakujemo v 
kratkem.

Kaj bi bilo potrebno narediti oziroma 
spremeniti v predlogu novega Grad-
benega zakona, da bi se razmere vsaj 
malo umirile in da bi se stroka lahko 
bolj posvetila svojemu delu? 

Gradbeni zakon bi kot vsak drug za-
kon moral biti bolj enostaven in razu-
mljiv vsem uporabnikom, pri tem pa 
bi logično usmerjal in varoval proces 
graditve ter učinkovito urejal razmerja 
med udeleženci z določenimi strokov-
nimi znanji in kompetencami. Cilj grad-
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