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Tujci nas spoštujejo tako po dosežkih Inženirske zbornice Slovenije kot po dosežkih 
naših inženirjev, pravi predsednik zbornice Črtomir Remec.

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) letos praznuje 25 
let. Zastopa hkrati interese svojih članov in ščiti javni 
interes. »Ta dva pola je treba stalno usklajevati in 
tudi nadgrajevati. Na začetku je bilo ključno, da smo 
vzpostavili izvajanje javnih pooblastil, to je izvedbo 
strokovnih izpitov in vodenje imenika pooblaščenih 
inženirjev – projektantov, nadzornih inženirjev in vodij 
del. To je osnovno, na čemer tudi sloni članarina in 
strokovne službe. Seveda članom nudimo tudi druge 
storitve, zlasti strokovno izobraževanje in informi-
ranje. Skrbeti moramo seveda tudi za disciplino,« 
pojasnjuje predsednik IZS Črtomir Remec.

To pomeni?
Da v primeru prijav kršitev uvedemo disciplinske 
postopke, ki v nekaterih primerih privedejo tudi do 
kaznovanja članov z opomini in začasnimi odvzemi 
licenc. Trajni odvzem do pooblastila po zakonu ni 
mogoč. Po obstoječem Gradbenem zakonu izvajamo 
tudi strokovni nadzor. To so redni strokovni nadzori 
in izredni nadzori v primeru, da je izkazan sum na 
kršitev.

Koliko je izrednih nadzorov, kako se odločate zanje?
V preteklem in letošnjem letu smo imeli po dva. 
Pri nekaterih teh nadzorih gre za dogodke, ki so 
tudi medijsko izpostavljeni. Tukaj je treba pohvaliti 
medije, da jih izpostavijo, da mi potem lahko ustrezno 
ukrepamo. 

Kateri so še drugi razlogi, da je takšna strokovna 
organizacija, kot je IZS potrebna?
Pomembno se mi zdi tudi to, da ne delujemo samo 
v Sloveniji. Vedno smo bili vpeti tudi v mednarodni 
prostor, tako v evropskem kot svetovnem merilu. 
Dva mandata smo predsedovali Evropskemu svetu 
inženirskih zbornic (ECEC), ki zastopa interese poobla-
ščenih inženirjev v razmerju do evropskih institucij. 
Ker smo med njegovimi ustanovnimi člani, smo tudi 
veliko prispevali k temu, da imajo naši pooblaščeni 
inženirji v Evropi primerno mesto. Področje gra-
ditve je pomembno tudi z vidika varnosti, ne samo 
potresne, ampak tudi poplavne in požarne. Epidemija 
pa je pokazala, kako pomembno je prezračevanje. 
Brez ustreznih inženirskih rešitev varnosti ni mogoče 
zagotavljati.
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Avgusta je IZS na Ministrstvo za okolje in prostor RS 
poslala pobudo za ureditev področja prezračevanja 
s pripravo novega pravilnika. Ob tej priložnosti ste 
ministrstvo opozorili tudi na neustrezen odnos do 
mehanskega prezračevanja že v samem gradbenem 
zakonu. Kaj predlagate, v čem je problem?
Predvsem pri vseh javnih objektih je treba zagotoviti 
ustrezno prezračevanje, saj odpiranje oken ni dovolj. 
Odpiranje oken je izhod v sili, ne trajna rešitev. 
Ministrstvo za okolje in prostor predpise pripravlja 
predvsem na osnovi evropskih direktiv, ki niso vedno 
najbolj natančne oziroma navajajo standarde, ki niso 
najbolj relevantni. Mi zagovarjamo najvišje strokovne 
zahteve in želimo, da se pri tem uporabljajo dobre 
prakse iz tujine na osnovi mednarodno priznanih 
standardov. Ti dejansko omogočajo najvišjo raven 
varnosti. Naša stališča z ministrstvom niso popol-
noma usklajena, saj ministrstvo želi samo izpolniti 
direktivo in določiti uporabo minimalnih standardov.   

Bi vgraditev sistemov za prezračevanje po najvišjih 
standardih v šole, bolnišnice, domove za starejše res 
bila tako zelo draga, da si tega v Sloveniji ne moremo 
privoščiti?
Prioriteta ukrepov pri javnih stavbah bi morala biti 
najprej zdravje, funkcionalnost in ugodje bivanja, 
šele potem izgled. Izgled ne bi smel biti na prvem, 
ampak na zadnjem mestu. Švedska pri stanovanj-
skih objektih za socialno gradnjo, kljub temu da so 
enostavni in zelo tipizirani, zahteva, da mora biti 
prezračevanje najboljše. To je dokaz, kako pri nas ni 
ustreznih prioritet. Mi se ukvarjamo z vprašanjem, 
ali so javni natečaji pomembni ali ne, nihče pa se 
ne ukvarja s tem, da bi zagotovili ustrezno udobje 
bivanja, predvsem pa zdravo bivalno okolje. 

Na ministrstvu za okolje in prostor tega nočejo slišati?
To zahteva tudi višje stroške gradnje, saj je ta 
posamezni segment gradnje dražji. Če pa gledamo 
kot celoto, ni nujno dražji. Če se na račun dragih 
fasad naredi boljše prezračevanje, je to mogoče. 
Pogovarjamo se o ničenergijskih stavbah, pri katerih 
je treba že v fazi projektiranja uporabljati energijsko 
modeliranje. Ta metoda je zahtevnejša, zahteva tudi 
več strokovnega znanja. Ničenergijskih stavb brez 
takega pristopa ni mogoče graditi. Mogoče so bile 
energetske izkaznice, ki so zelo približne, smiselne 
za obstoječe stavbe in vzpostavljanje zavedanja 
o varčevanju z energijo in energetski prenovi. Za 
novogradnje, za ničeneregijske stavbe pa niso več 
primerne, saj zahtevajo višji strokovni nivo. 

Cilji EU za povečanje energetske učinkovitosti stavb so 
znani že dolgo? 
EU je že pred leti postavila visoke cilje, kako bo skozi 
energetsko prenovo stavb dosegla velike prihranke 
energije. Z načrtom za okrevanje in odpornost je ta 
cilj spet visoko med prioritetami. Pri tem ugotavljajo, 
da izolacija fasad še zdaleč ni dovolj, vpeljati je treba 
nove energetske koncepte, ki bodo prinesli bistveno 
večje prihranke. To zahteva celovit sistemski pristop, 

ne parcialen, kot je to bilo v preteklosti. Z vgradnjo 
plastičnih oken in lepljenjem stiropora na stavbe brez 
ureditve prezračevanja smo dobili bolne stavbe. Da so 
se nepovratna sredstva uporabljala za take namene, 
je bila velika škoda. Upam, da bo poslej poraba teh 
sredstev bolj racionalna.

V teku je kar nekaj večjih gradbenih projektov. Kako 
je vključeno slovensko inženirsko znanje? Gradbena 
podjetja imajo po propadu nekdaj velikih gradbenih 
podjetij problem z referencami. Ima kak tak podoben 
problem tudi inženirska stroka?
Pri inženirjih je to manjši problem, ker so osebne 
reference vsi, ki so ostali v poslu, ohranili. Večina 
tudi sodeluje pri vseh aktualnih projektih, pri 
gradnji druge cevi karavanškega predora, drugega 
železniškega tira med Divačo in Koprom, pri obnovi 
železniške infrastrukture, pri projektih na področju 
hidroelektrarn v energetiki, precej se gradi tudi 
poslovnih in stanovanjskih stavb. 

Glede na splošno pomanjkanje kadrov je verjetno 
večji problem pomanjkanje inženirjev?
Ja, inženirjev je premalo, kar bi moralo biti signal 
v družbi, saj študij inženirskih poklicev zagotavlja 
prihodnost. To zagotovo lahko rečem za področje 
graditve. Tisti, ki želijo sodelovati, to ne velja le za 
gradbene inženirje, ampak tudi za elektroinženirje, 
strojne inženirje, inženirje tehnologe, geotehnologe, 
geodete, imajo pri gradnjah, ki so že v teku oziroma so 
predvidene, veliko priložnost. Nekateri so aktivni tudi 
v tujini, bodisi prek svojih projektivnih bodisi grad-
benih podjetij. Tudi to je pozitivno. Tega sodelovanja 
bi moralo biti še več. Naša večja podjetja bi morala 
najmanj 20 odstotkov dela opraviti v tujini. Gradbena 
podjetja ne morejo biti takšni izvozniki kot industrija, 
kjer nekatera podjetja izvažajo tudi 90 ali celo 100 
odstotkov vsega, kar naredijo. V gradbeništvu je vsaj 
20 odstotkov izvoza tisto, kar je potrebno, da lažje 
premostijo obdobja, ko prihaja do lokalnih nihanj.
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Slovenska inženirska stroka je torej na mednarodni 
ravni priznana?
Medtem ko smo doma morda velikokrat preveč kri-
tični, nas tujci spoštujejo tako po dosežkih Inženirske 
zbornice Slovenije kot po dosežkih naših inženirjev. 
Kjerkoli sem bil, so mi te pohvale vedno prenašali. 
Upal bi si reči, da smo z najboljšimi inženirji gotovo 
svetovno primerljivi. Je pa seveda vedno cilj, da se 
celotno članstvo dvigne na višji strokovni nivo. Tukaj 
imamo še veliko dela, ker se vsi ne zavedajo tega, da 
danes brez stalnega izobraževanja ni mogoče slediti 
razvoju, ker znanje zastari v nekaj letih. Na prvem 
mestu je varnost, pomembni sta zelena gradnja in 
digitalizacija. Pri projektiranju, gradnji in tudi pri 
upravljanju stavb in infrastrukture je danes digitaliza-
cija neizogibna in potrebna. To pa ni enostavno. Večja 
podjetja to tudi z vidika stroškov lažje izvedejo, manjši 
biroji imajo s tem večje težave. Ne glede na to se bodo 
morali v vsakem primeru digitalizirati. Strateški forum, 
ki ga pripravljamo ob 25-letnici, ne bo le pogled nazaj, 
ampak tudi pogled v prihodnost. Povezal bo vse tri 
vidike, varnost, zeleno gradnjo in digitalno prenovo, 
ter nakazal, po kakšni poti si želimo in si prizadevamo, 
da bi z vsemi našimi člani šli naprej. 

Kako pa IZS sodeluje z gospodarskimi združenji?
Vsa leta sodelujemo tako z ostalimi zbornicami, 
predvsem z Zbornico za arhitekturo in prostor, ki 
je naš naravni sopotnik, kot GZS (naši člani so tudi 
člani združenj na GZS), z OZS. Zadnja velika kriza 
je zelo prizadela gradbeništvo. Vemo, da je veliko 
gradbenih podjetij šlo v stečaj. V letu 2014 smo na 
pobudo IZS ustanovili Zbor za oživitev in razvoj 
gradbeništva. Poleg vseh zbornic smo povabili k 
sodelovanju tudi strokovna društva in zveze, Zavod 
za gradbeništvo Slovenije in obe gradbeni fakulteti. 
Bilo nas je več kot 15 članov, postavili smo si visoke 
cilje. Ko smo naredili bilanco, koliko smo jih uresničili, 
smo prišli do okoli 70 odstotkov. Tudi v obstoječem 
Gradbenem zakonu je večina doseženih. Žal pa je 
bilo v medresorskem usklajevanju in v zadnji fazi 

sprejemanja zakona dodanih več rešitev, s katerimi 
nismo bili zadovoljni in so povzročile precej slabe 
volje med nekaterimi člani zbornice. To velja zlasti za 
tiste, ki niso imeli ustreznega strokovnega izpita ali 
izobrazbe za pooblaščene inženirje in so bili zaradi 
tega na nek način degradirani. To za zdaj še ni rešeno. 
Za ta namen bo v prihodnosti treba odpreti Zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti, trenutno pa sta 
v parlamentarni proceduri Gradbeni zakon in Zakon o 
urejanju prostora. 

Je kaj takega, kar ste si v IZS v dosedanjih 25 letih 
želeli narediti, pa vam ni uspelo?
Upal bi si reči, da je zbornica kot institucija v teh 25 
letih res dosegla neko zrelost, da smo preboleli otroške 
bolezni in je postala zrela institucija, ki jo tako doma 
kot v tujini vsi prepoznavajo kot relevantnega sogovor-
nika z vplivom v strokovni in širši javnosti. Imamo več 
kot 7.000 članov in vsak član je lahko najšibkejši člen 
v verigi, zato je zelo težko zagotoviti, da vsi delujejo 
strokovno, etično, moralno. V zbornici si seveda priza-
devamo, da bi to bilo v vsakdanji praksi v čim večji meri 
prisotno. To je najtežje zagotoviti, ker ima zbornica na 
to le posreden vpliv. Tako se v praksi žal dogajajo tudi 
stvari, na katere ne moremo biti ponosni. 

Recimo?
V kolikor pride do slabih projektov, celo porušitev. 
V enem od primerov izrednega nadzora v zadnjem 
letu je šlo za železniški podvoz v Mariboru, kjer je bilo 
v projektu predvideno bistveno premalo armature. 
Ugotovljeno je bilo, da je bila napaka v statiki, ki je bila 
kasneje tekom gradnje seveda odpravljena. V drugem 
primeru je šlo za porušitev železniškega predora, ko se 
je med prenovo vdrla cesta, ker projektant te nevar-
nosti pri nadzoru ni prepoznal in ni ustavil del. Take 
stvari se ne bi smele dogajati, a v praksi je vse mogoče, 
žal v zbornici ne moremo vplivati na konkretno delo 
naših članov. Lahko jim samo svetujemo, jih izobražu-
jemo, nadziramo, opominjamo, tudi sankcioniramo, če 
se disciplinski postopek konča s kaznijo. Ne moremo 
pa tega preprečiti. Zbornica smo vsi člani skupaj s stro-
kovnimi službami, zato samoregulacija stroke zahteva 
konstantne izboljšave in ukrepe.

Kaj pa napetosti med gradbenimi inženirji in arhitekti, 
ki so se pokazale zlasti pri sprejemanju gradbene 
zakonodaje? Kako jih preseči?
Mislim, da je bil to na nek način umetno ustvarjen 
konflikt. Pri vsakdanjem delu sodelovanje inženirjev 
in arhitektov po mojem mnenju ni problematično. Bolj 
gre za to, kdo bo vodilni, kdo bo na nek način delil pla-
čilo. Izpostavljalo se je, kdo lahko vodi projekte, ali je 
to inženir ali arhitekt. Jaz vidim izziv drugje. Dejansko 
je v tem, da ima zelo malo inženirjev in arhitektov 
kompetence za vodenje projekta. Neprimerno je, da 
bi to uredili z dikcijo v zakonu, zato si prizadevamo 
za rešitev, da projektant, ki je tudi podpisal pogodbo, 
določi tistega, za katerega meni, da je najbolj kompe-
tenten za vodenje projekta. Seveda se mora z izborom 
vodje projekta strinjati tudi naročnik. gg
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