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Zadeva:  Pravilnik o začasnih objektih v javni obravnavi 
 
 
Spoštovani, 
 
Inženirska zbornica Slovenije ima v skladu s 27. členom ZAID dolžnost nastopati kot posvetovalni 
organ državnim organom, jim podajati pobude in z njimi sodelovati. V skladu z istim členom ima tudi 
dolžnost zastopati stroko v razmerju do državnih organov, zato smo za sodelovanje pri pripravi 
podzakonskih aktov GZ-1 zelo zainteresirani, saj bodo imeli ti podzakonski akti izredno velik vpliv na 
način prihodnjega delovanja inženirske stroke, ki jo zastopamo. Tako podajamo tudi pripombe na 
Pravilnik o začasnih objektih, ki je v javni obravnavi. Pripombe smo pripravili v okviru zbornične 
Projektne skupine za zakonodajo, v katero so vključeni pooblaščeni inženirji različnih inženirskih strok 
– projektanti, nadzorniki in izvajalci. 
 
V Pravilniku o začasnih objektih opažamo mnoge pomanjkljivosti, nekatere tudi take, ki lahko 
pomenijo veliko tveganje za varnost in zdravje uporabnikov teh in okoliških objektov, na katere ti 
začasni objekti lahko vplivajo. Najbolj bode v oči to, da pri graditvi začasnih objektov ni zagotovljena 
udeležba pooblaščenih strokovnjakov  s kompetencami za zagotovitev bistvenih zahtev, med drugim 
tudi iz naslova mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne varnosti, električne varnosti in drugih 
vidikov varnosti pri uporabi ter skladnosti z zahtevami okolja. Laiki vseh nevarnosti sploh ne morejo 
zaznati, kaj šele, da bi jih bili sposobni obvladovati, zato jim odgovornosti za zagotavljanje varnosti in 
zdravja ni mogoče naprtiti oz. taka rešitev nima pravega učinka na zagotovitev varnega in zdravega 
življenjskega okolja, kar pa je namen oziroma cilj Gradbenega zakona. Ob tem velja spomniti, da med 
začasne objekte spadajo tudi objekti, katerih odpoved bi lahko privedla do izrednih posledic, ali pa bi 
bile posledice nestrokovnih dejanj lahko nesorazmerno večje v primerjavi s pomenom teh objektov, 
saj lahko ob odsotnosti vključevanja pooblaščenih strokovnjakov pomenijo tudi nevarnost za 
obstoječe objekte in njihove uporabnike. Pozitivni učinki izključevanja pooblaščenih strokovnjakov iz 
procesa graditve začasnih objektov nikakor ne morejo prevladati nad tveganji, ki jih take rešitve 
prinašajo. 
 
Podrobnejše pripombe podajamo v prilogi. 
 
Opažamo, da bi bilo potrebno predlog Pravilnika o začasnih objektih pred sprejemom še precej 
dodelati, zato vas prosimo, da se o tem pogovorimo tudi na sestanku.  
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Tako pri pripravi tega pravilnika, kot pri pripravi ostalih podzakonskih aktov GZ-1 smo pripravljeni 
aktivno sodelovati in vam pri tem pomagati, zato predlagamo, da čim prej vzpostavimo aktivno 
medsebojno sodelovanje. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Vodja projektne skupine za zakonodajo    Generalna sekretarka IZS 
Ivan Leban, l. r.       mag. Barbara Škraba Flis 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  Pripombe na predloga Pravilnika o začasnih objektih v javni razpravi 
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PRILOGA  
Pripombe na Pravilnik o začasnih objektih v javni obravnavi 
 
 
1. Udeležba pooblaščenih strokovnjakov 
 

Manjka obveznost udeležbe pooblaščenih strokovnjakov po ZAID ter obveznih preverjanj 
zagotavljanja bistvenih zahtev, med drugim tudi iz naslova mehanske odpornosti in stabilnosti, 
požarne varnosti, električne varnosti in drugih vidikov varnosti pri uporabi ter skladnosti z zahtevami 
okolja. Če udeležba pooblaščenih strokovnjakov ne bo zagotovljena lahko upravičeno pričakujemo 
tudi primere poškodb in izgub življenj ter nastanek nepotrebne gospodarske in okoljske škode. 
Zagotovitev varnega in zdravega življenjskega okolja je v javnem interesu, zapisano celo v Ustavo RS, 
predpisi pa določajo, da se pri gradnji objektov to zagotovi ob angažmaju pooblaščenih 
strokovnjakov, ki so za to usposobljeni. Ni razloga, da ne bi enako veljalo tudi za začasne objekte, saj 
mednje spadajo tudi objekti, katerih odpoved bi lahko privedla do izrednih posledic ali posledice 
nestrokovnih dejanj pa lahko pomenijo tudi nevarnost za obstoječe objekte. Določilo, da je za 
zagotavljanje varnosti in zdravja odgovoren investitor, ni zadostno, saj se ta kot laik ne zaveda vseh 
tveganj in marsikdaj niti ne zazna, katerega strokovnjaka in zakaj mora vključiti. Tveganje hujših 
posledic ni preprečeno in ostaja veliko. 
 
Vključitev pooblaščenih strokovnjakov bi morali biti zagotovljena ob prijavi gradnje (6. člen) in pred 
pričetkom uporabe vsaj na način, da bi podali izjave o izpolnjevanju bistvenih zahtev. Vključitev 
pooblaščenih strokovnjakov naj se izkaže s pomočjo predpisanega obrazca, ki naj bo priloga 
pravilnika. Predvideno naj bo podpisovanje teh strokovnjakov. 
 
Taka obvezna prisotnost in potrditve strokovnjakov bi veljala za začasne sezonske objekte in začasne 
skladiščne objekte od določene zahtevnosti objektov naprej. Pri določitvi zahtevnosti začasnih 
objektov bi bilo potrebno upoštevati vrsto in namembnost (skladišče, gostinska prireditev, zbirališče 
za ljudi,...), mejne površine, višine, število oseb, posledice porušitve oz. odpovedi objekta in druge 
pomembne okoliščine, pri čemer bi se lahko zgledovali tudi po rešitvah v novi uredbi o razvrščanju 
objektov (pripombe na to uredbo bomo poslali ločeno). Potrditve prijave in pregleda zgrajenega 
objekta bi se izvedle na pripravljenem obrazcu z ustreznimi rubrikami, pri čemer se bi bilo potrebno 
opredeliti, ali gre za montažen objekt ali objekt proizvod ter predložiti vse potrebne certifikate, kot to 
velja za konstrukcije in objekte proizvode na gradbiščih. 

 
2. Požarna varnost 

 
- pri prijavi začasnega skladiščnega objekta je potrebno opredeliti namen skladišča in 
specifično požarno obremenitev. Pri meji nad 250 MJ/m2 je potrebna preveritev požarnega 
varstva, 
- preveriti je potrebno požarno odpornost zunanjih sten obstoječih objektov vedno, ko je 
odmik začasnega objekta manjši od 10 m, 
- preveriti je potrebno razpoložljivo količino vode za gašenje glede na velikost objekta, 
- preveriti je potrebno zajem požarne vode v primeru požara, 
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- opredeliti je potrebno širine in število izhodov za evakuacijo glede na največje predvideno št. 
uporabnikov, 
- preveriti je potrebno največje dolžine evakuacije, katere morajo biti manjše od 20 m, 
- preveriti ali bo začasni objekt oviral intervencijske površine za dostop gasilcev do obstoječih 
objektov 
 

3. Priključki in inštalacije 
 
Pri nujnih začasnih objektih ni smiselno prepovedovati novih priključkov na javno infrastrukturo. Ti 
objekti se lahko postavljajo tudi daleč od obstoječih priključkov na GJI, zato je določilo neživljenjsko.  
 
Glede priključevanja začasnih objektov naj veljajo pogoji, kot veljajo za priključevanje gradbišč. 
 
Vse električne, strojne in druge instalacije morajo biti izvedene vsaj v skladu z zahtevami, ki veljajo s 
predpisi za gradbišča.  
 
4. Temeljenje in izkopi 
 
- ohraniti nosilnost temeljnih tal pod in ob obstoječih objektih 
- predvideti ustrezno varovanje globokih izkopov 
- preprečiti destabilizacijo brežin pri izkopih 
- preprečiti druge neljube dogodke, povezane z nosilnostjo in stabilnostjo zemljin 

 
V izogib neljubim dogodkom, ki bi ogrožali varnost drugih obstoječih objektov, ljudi in premoženja, 
naj se takrat, kadar so za izvedo začasnih objektov potrebni izkopi, vedno predvidi vključitev 
kompetentnih pooblaščenih strokovnjakov. 
  
5. Mehanska odpornost in stabilnosti začasnih objektov 

 
Določi naj se meja zahtevnosti objektov, od katere naprej je potrebno mehansko odpornost preveriti 
in dokazati. Pri naboru takih objektov je potrebno vzeti v obzir tudi posledice porušitve oz. odpovedi 
posameznih objektov. Pri objektih večje zahtevnosti in večjih posledic ob njihovi porušitvi naj se 
predvidi obvezno vključitev pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva. 
 
V primeru objekta proizvoda naj se predvidi mehanizem, ki bo zagotavljal, da je objekt proizvod 
primeren za postavitev na določeno lokacijo, saj so obtežbe, ki vplivajo na objekt odvisne od kraja 
postavitve (veter, sneg, potres, lastnosti temeljnih tal, …). 
 
6. Ogrožanje mehanske odpornosti in stabilnosti pri stiku z obstoječim objektom 
 

Stik med začasnim in obstoječim objektom lahko pomeni poslabšanje varnosti obstoječega objekta z 
vidika mehanske odpornosti in stabilnosti. To ne velja le za konstrukcijsko povezanost objektov, ki 
lahko neugodno vpliva na statično obremenitev konstrukcijskih elementov obstoječega objekta, pač 
pa tudi za stikanje objektov brez konstrukcijske povezanosti, saj to lahko pomembno vpliva na 
potresno obnašanje objekta. Nihajne oblike objektov pomembno vplivajo na obnašanje objekta pri 
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potresu, te pa se zaradi dotikanja drugega objekta, lahko spremenijo. Sprememba nihajnih oblik 
lahko pomeni prerazporeditev potresnih sil na obstoječem objektu na način, ki zanj ni bil predviden, 
kar privede do preobremenitve posameznih konstrukcijskih elementov, posledično pa do delne ali 
popolne porušitve objekta. Podobno nevarnost povzroča trk med obema objektoma pri nihanju med 
potresom. 
 
Za začasne objekte je potrebno prepovedati vsak stik z obstoječimi objekti ali pa zahtevati vključitev 
pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ki bo preveril tudi vpliv na obstoječi objekt. 
 
7. Objekti z vplivi na okolje in zahtevni objekti 

 
Iz nabora začasnih objektov naj se izloči objekte, za katere je potrebno izvesti predhodni postopek ali 
presojo vplivov na okolje  glede na Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). 
 
Iz nabora začasnih objektov naj se izloči vse zahtevne objekte v skladu z novo uredbo o razvrščanju 
objektov. 
 
8. Izvedba oz. montaža začasnih objektov 

 
Potrebno bi bilo določiti mejo zahtevnosti objektov, ko bi morala biti zagotovljena vključitev vodij del 
(vodje gradbišča) in nadzornikov del. 
 
Vključitev kompetentnih oseb naj bo vezana tudi na vrsto del, ki so potrebna za postavitev začasnih 
objektov. Postavitev začasnega objekta se namreč v veliko primerov s stališča varnosti pri delu v 
ničemer ne razlikuje od postavitve stalnih objektov. V okviru gradnje oziroma montaže začasnih 
objektov se bodo neredko izvajala tudi posebno nevarna dela v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01). 
 
 
9. Obveznosti investitorja 

 
Potrebno bi bilo definirati obveznosti investitorja v zvezi s postavitvijo začasnih objektov (zagotovitev 
pogodb z udeleženci pri gradnji, pridobitev potrebnih certifikatov od izvajalcev, sklenitev pogodb z 
upravljalci infrastrukture, če so izvedeni priključki nanjo, pridobitev soglasja za začasno uporabo 
zemljišča, če to ni v njegovi lasti, ...). 
 


	2022-03-23-Pravlik o začasnih objektih-IZS
	2022-03-23-Pravlik o začasnih objektih-priloga-pripombe

